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A. ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

a) VYMEZENÍ ZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ  
Zastavěné území je vymezeno současně platnou územně plánovací dokumentací a je aktualizováno změnou č. 4 ÚPnSÚ 
Milevsko ke dni 14. 9. 2007. Hranice současně zastavěného území je vyznačena v grafické části. 

b) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE J EHO 
HODNOT 

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE 
 
Návrh Změny č. 4 ÚPnSÚ Milevsko musí navazovat na stávající strukturu zástavby v sídle Milevsko.  
Základní koncepce rozvoje zůstává zachována podle současného platného ÚPnSÚ. Návrh Změny č. 4 ÚPnSÚ Milevsko 
vychází z rozboru současného využívání území, problémové analýzy a v neposlední řadě z představ obyvatel o 
budoucnosti jejich města. Hlavní cíl rozvoje spočívá v návrhu ploch pro bydlení.  
 
VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT A 
STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY 
 
Urbanistické hodnoty území jsou dány především charakteristickou okolní zástavbou. Architektura vychází z původní 
zástavby, postupně modernizované až do současného pojetí.  
Z hlediska přírodních hodnot se jedná o území s průměrnou hodnotou. 
Civilizační hodnoty - při vytváření nové infrastruktury je třeba klást důraz především na kvalitu, na trvalé zlepšování 
kvality stávajících civilizačních hodnot.  
 
OKRUHY PROBLÉMŮ ŘEŠENÝCH ZMĚNOU Č.4 ÚPnSÚ MILEVSKO 
Pořadové číslo 
lokalit  Označení jednotlivých lokalit 

P1 Změna funkčního využití z navržené plochy veřejné zeleně na stávající plochu výroby a 
skladování  

P2 Navržená plocha veřejné zeleně, oddělující stávající plochu výroby a skladování od navrženého 
bydlení 

P3 Navržená plocha pro bydlení v bytových i rodinných domech 
P4 Změna funkčního využití ze stávající plochy průmyslové výroby na navrženou plochu pro bydlení 

v bytových domech 
P5 Změna funkčního využití ze stávající plochy průmyslové výroby na plochu občanského vybavení 

- stav 
P6 Změna funkčního využití z navržené plochy veřejné zeleně a vícepodlažního bydlení na  

navrženou plochu pro bydlení v bytových i rodinných domech 
P7 Změna funkčního využití z navržené a částečně stávající plochy zahrádkářských osad na  

navrženou plochu pro bydlení v rodinných domech 
P8 Změna funkčního využití ze stávající plochy veřejné zeleně na navrženou plochu pro dopravu 
P9 Změna funkčního využití z navržené plochy pro dopravu a občanské vybavení na  navrženou 

plochu pro občanské vybavení 
P10 Změna funkčního využití ze stávající plochy veřejné zeleně na navrženou plochu pro technickou 

infrastrukturu 
P11 Navržená plocha pro výrobu a skladování 
P12 Změna funkčního využití z navržené plochy veřejné zeleně a občanského vybavení na  navrženou 

plochu pro dopravu 
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c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, V ČETNĚ VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH P ŘESTAVBY A SYSTÉMU 
SÍDELNÍ ZELEN Ě 

URBANISTICKÁ KONCEPCE  
Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspořádání stávající i nové zástavby, je 
zachování relativní celistvosti a kompaktnosti sídelního útvaru. Přitom se respektuje určitá uvolněnost zástavby 
odpovídající městskému prostředí v centrální části Milevska, venkovskému prostředí při okrajích sídla a celkovému 
měřítku stávající zástavby. Při realizaci výstavby bytů je nutné klást důraz na rekonstrukci a modernizaci domovního 
fondu, na využívání vnitřních rezerv zastavěných částí a v rámci výstavby soukromých obytných objektů je třeba 
podporovat možnost zřizování prostorů pro občanské vybavení, které nenaruší okolní bydlení.  
 
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY 
Zahájení výstavby objektů pro bydlení v navržených lokalitách bude uskutečněno teprve po předchozí realizaci 
jednotlivých sítí, kanalizace, vodovodu, komunikací apod. 
 
Seznam zastavitelných ploch a ploch přestavby 
 

ČÍSLO 
PLOCHY 

CHARAKTERISTIKA PLOCHY 
VÝMĚRA 

V HA 

P1 Plocha výroby a skladování 
Obsluha území – doprava – napojení ze stávající silnice III.třídy na Osek; vodovod, 
kanalizace a plyn a zásobování el.energií ze stávající technické infrastruktury  
Limity využití území – respektovat  zvýšenou hygienickou zátěž hluku ze silniční 
dopravy 
 

0,74 

P2 
 

Plocha veřejné zeleně 
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo el. vedení (střet těchto OP 
s plochou bydlení v RD je nutné řešit v navazujících řízeních) 
 

1,25 
 

P3 
 

Plocha bydlení – bytové i rodinné domy.  
Obsluha území – doprava – napojení ze stávající silnice III.třídy na Osek; vodovod, 
kanalizace a plyn z nových řadů napojených na stávající technickou infrastrukturu 
zásobování el.energií bude zajištěno výstavbou v ÚPnSÚ navrženou  trafostanicí 
T43 
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo el. vedení (střet těchto OP 
s plochou bydlení v RD je nutné řešit v navazujících řízeních) 
Ochrana hodnot území – zástavba bude respektovat stávající okolní zástavbu, 
realizovat výstavbu RD pouze s jedním podlažím a obytným podkrovím, bytové 
domy s max. 1 technickým podlažím + 3 nadzemní podlaží + podkroví. 
 

4,34 
 

P4 
 

Plocha bydlení – bytové domy.  
Obsluha území – doprava – napojení ze stávající komunikace; el.energie, vodovod, 
kanalizace a plyn napojit na stávající technickou infrastrukturu  
Ochrana hodnot území – výšková hladina nebude přesahovat stávající bytovou 
zástavbu v přilehlé ulici E. Destinové. 
 

0,10 
 

P5 Plochy občanského vybavení 
Obsluha území – doprava – napojení ze stávající silnice; vodovod, kanalizace a plyn 
a zásobování el.energií ze stávající technické infrastruktury  
Limity využití území – respektovat  zvýšenou hygienickou zátěž hluku ze silniční 
dopravy 
 

0,78 
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P6 
 

Plocha bydlení – bytové i rodinné domy.  
Obsluha území – doprava – napojení ze stávající komunikace; el.energie, vodovod, 
kanalizace a plyn napojit na stávající technickou infrastrukturu  
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo el. vedení, silnice a dráhy (střet 
těchto OP s plochou bydlení v RD je nutné řešit v navazujících řízeních), 
respektovat  zvýšenou hygienickou zátěž hluku ze silniční dopravy 
Ochrana hodnot území – zástavba bude respektovat stávající okolní zástavbu, 
realizovat výstavbu RD pouze s jedním podlažím a obytným podkrovím, bytové 
domy s max. 1 technickým podlažím + 4 nadzemní podlaží + podkroví. 

3,20 
 

P7 
 

Plocha bydlení – rodinné domy.  
Obsluha území – doprava – napojení ze stávající komunikace; el.energie, vodovod, 
kanalizace a plyn napojit na stávající technickou infrastrukturu  
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo el. vedení (střet těchto OP 
s plochou bydlení v RD je nutné řešit v navazujících řízeních) 
Ochrana hodnot území – zástavba bude respektovat stávající okolní zástavbu, 
realizovat výstavbu pouze s jedním podlažím a obytným podkrovím 

0,75 

P8 
 

Plocha dopravní infrastruktury 
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo kabelového el. vedení a 
zvýšenou hygienickou zátěž hluku ze silniční dopravy  

0,07 

P9 
 

Plocha občanského vybavení.  
Obsluha území – doprava – napojení ze stávající komunikace; el.energie, vodovod, 
kanalizace a plyn napojit na stávající technickou infrastrukturu  
Limity využití území – respektovat  zvýšenou hygienickou zátěž hluku ze silniční 
dopravy 
Ochrana hodnot území – zástavba bude respektovat stávající okolní zástavbu 

0,80 
 

P10 
Plocha technické infrastruktury.  
Obsluha území – doprava – napojení ze stávající komunikace; el.energie, vodovod, 
kanalizace a plyn napojit na stávající technickou infrastrukturu  

6,71 
 

P11 

Plocha výroby a skladování.  
Obsluha území – doprava – napojení ze stávající komunikace; el.energie, vodovod, 
kanalizace a plyn napojit na stávající technickou infrastrukturu  
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo el. vedení  

0,80 

P12 
Plocha dopravní infrastruktury 
 0,82 

 
 
SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ 
Změna č. 4 navrhuje plochu veřejné zeleně - lokalita P - 2. Současný podíl zeleně v sídle bude mírně navýšen. 
 

d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, V ČETNĚ PODMÍNEK PRO 
JEJÍ UMISŤOVÁNÍ 

 
KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
Přístup k navrženým lokalitám řešeným Změnou č. 4 bude řešen sjezdy ze stávajících komunikací, u plochy P – 3 bude 
napojení ze stávající silnice III.třídy na Osek po východním okraji plochy P – 1 přes plochu P – 2 . Návrh vymezuje 
novou plochu dopravní infrastruktury, a to lokalitu P – 8. 
Ve vymezených plochách umožnit vznik nových komunikací v šířkových parametrech a v souladu s příslušnými 
normami podle důvodu vzniku komunikace. V grafické části nejsou zakresleny plochy pro místní komunikace 
v rozvojových plochách, pouze u ploch P – 3 je naznačen směr napojení. 

DOPRAVA V KLIDU 
Na plochách řešených změnou musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací potřebu pokrytu na vlastním 
pozemku, a to již přímo jako součást stavby. To platí i pro stavbu či přestavbu objektů nabízejících ubytovací služby. 
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KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU  
Koncepce zásobování pitnou vodou se Změnou č. 4 nemění. Nové vodovodní řady budou budovány v rámci nově 
navržené zástavby.  

ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
Koncepce odkanalizování se Změnou č. 4 v zásadě nemění. Nové kanalizační  řady budou budovány v rámci nově 
navržené zástavby.  
 
Lokalita P1 – skladovací jímky budou uvedeny do neškodného stavu, nedojde k ohrožení jakosti podzemním a 
odpadních vod do veřejné kanalizace. Dešťové vody budou likvidovány na pozemku. Bude dodržena přípustná 
úroveň znečištění ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší. 
 
Lokalita P2 – nesmí dojít k poškození melioračního zařízení kořenovým systémem stromů 
 
Lokalita č. P3 – lokalita bude v návrhu rozšířena až ke stávající lokalitě rodinných domů – ul. Na Cukavě. 
Meliorační zařízení v této lokalitě bude uvedeno do neškodného stavu . Dále bude zajištěno zásobování vodou 
dané lokality a odvádění odpadních vod dle vodního zákona.  Nová výstavba musí navazovat na již zastavěné 
území, aby nedocházelo k zhoršení obhospodařování zemědělských pozemků. 
 
Likvidace dešťových vod ze staveb a zpevněných ploch bude řešena zasakováním na pozemku v místě stavby nebo 
bude v lokalitách provedena oddílná kanalizace dle technických možností jednotlivých lokalit. 
 

ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ 

ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ  
Změnou č. 4 ÚPNSÚ Milevsko nedojde ke změně v koncepci zásobování elektrickou energií. Současný systém 
vyhovuje i pro novou výstavbu. Zajištění lokality P – 3 elektrickou energií bude podmíněno výstavbou v ÚPnSÚ 
navržené  trafostanice T43. Zajištění lokality P – 6 elektrickou energií bude provedeno doplněním nové trafostanice, 
která bude napojena ze stávajícího stožáru vedení VN. 

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM  
Zůstane nezměněno oproti schválenému ÚPNSÚ Milevsko.  
V návrhu Změny č.4 ÚPNSÚ Milevsko budou podporovány netradiční zdroje vytápění (spalování dřevního odpadu, 
tepelná čerpadla v kombinaci s el. energií a kogenerační jednotky, ….). Budou respektovány požadavky na ochranu 
ovzduší vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a krajského programu snižování emisí tak, aby pro dané území byly 
vytvořeny podmínky pro dodržení přípustné úrovně znečištění ovzduší. 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Změnou č. 4 ÚPNSÚ Milevsko nedojde ke změně koncepce odpadového hospodářství. Likvidace odpadu bude i nadále 
zajišťována svozem na řízenou skládku.   

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
Změnou č. 4 ÚPNSÚ Milevsko jsou vymezeny plochy občanského vybavení, a to lokalita P – 5, kde se jedná o změnu 
funkčního využití ze stávající plochy průmyslové výroby na plochu občanského vybavení – stav a lokalitu P – 9, kde se 
jedná o změnu funkčního využití z navržené plochy pro dopravu a občanské vybavení na  navrženou plochu pro 
občanské vybavení. 

PLOCHY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 
Změnou č. 4 ÚPNSÚ Milevsko nejsou vymezeny plochy veřejného prostranství.  

CIVILNÍ OCHRANA 
Návrh ploch pro požadované potřeby: 

• Ochrana území před průchodem  průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, v blízkosti vodního  díla. 
V řešeném území se neočekává průchod průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, jejíž původcem může být vodní dílo. 

• zóny havarijního plánování. 
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Řešené území neleží v zóně havarijního plánování.  
Podle analýzy možného vzniku mimořádné události, která je součástí Havarijního plánu kraje, žádná firma svou 
produkcí a skladováním nebezpečných látek neohrožuje území řešené tímto územním plánem. 

• ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události. 
Ukrytí obyvatelstva zabezpečuje příslušný obecní úřad pouze při vyhlášení válečného stavu. Ukrytí bude provedeno ve 
vytipovaných  podzemních, suterénních a jiných částech obytných domů a v provozních a výrobních objektech  po 
jejich úpravě na improvizované úkryty. Je možno počítat s využitím ochranných prostorů jednoduchého typu 
v budovách, které mají nejmenší doběhovou vzdálenost od místa ohrožení. V případě potřeby ukrytí obyvatel a 
návštěvníků obce při vzniku MU v době míru zajišťuje obecní úřad ochranu osob před kontaminací nebezpečnými 
látkami (průmyslová havárie, únik nebezpečné látky z havarovaného vozidla apod.) především za využití ochranných 
prostorů jednoduchého typu ve vhodných částech obytných domů a provozních,výrobních a dalších objektů, kde budou 
improvizovaně prováděny úpravy proti pronikání nebezpečných látek. 

•  evakuace obyvatelstva a jeho ubytování. 
Zajištění evakuace organizuje obecní úřad. Pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší je možný ve stávajících 
objektech jako např. školských, v ubytovnách, penzionech, tělocvičnách, kulturních domech apod.  

•  skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci. 
 Toto opatření bude dle potřeby zajišťováno v době po vzniku mimořádné události. K tomu budou využity vhodné 
prostory v rámci obce, případně blízkého okolí. Skladování prostředků individuální ochrany pro zabezpečované skupiny 
osob ve školských a zdravotnických  zařízeních bude prozatímně řešeno v centrálních skladech mimo území obcí a 
měst. 

• vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce. 
Na území obce se nenacházejí nebezpečné látky v takovém množství, aby bylo nutno tímto způsobem snižovat riziko 
spojené  s případnými haváriemi. 

• záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace.  
Jako místo pro dekontaminaci osob, případně pro dekontaminaci kolových vozidel je možno využít např. zařízení 
umýváren, sprch, čistíren, garáží větších firem, napojených na kanalizaci a vodovod. Pro dekontaminační plochy 
v podstatě postačí zpevněná, nejlépe betonová plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít 
z jedné strany příjezd a z druhé strany odjezd s  přívodem vody nebo páry. 
Zahraboviště není v katastru obce vymezeno, nakažená zvířata budou likvidována v místě nákazy a odvezena do míst 
určených příslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny. 

• ochrana před vlivy nebezpečných látek  skladovaných v území. 
V řešeném území je možno využít ochranných vlastností budov - staveb, které bude nutno upravit proti proniknutí 
kontaminantů (uzavření a utěsnění otvorů, oken a dveří, větracích zařízení) a dočasně ukrývané osoby chránit 
improvizovaným způsobem  (ochrana dýchacích cest, očí a povrchu těla). 

• nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. 
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií bude řešit obec a jejich orgány ve spolupráci 
s provozovateli sítí podle jejich zpracovaných plánů pro případy mimořádné situace. K uvedeným objektům musí být 
zajištěno zásobování požární vodou, zásobování musí odpovídat odpovídajícím parametrům. 
 

• Zajištění varování a vyrozumění o vzniklém ohrožení. 
Tato oblast bude v případě obce zajištěna spuštěním sirén a předáním varovných informací občanům cestou OÚ za 
využití rozhlasů, pojízdných rozhlasových zařízení, předání telefonických informací a dalších náhradních prvků 
varování.  
 
Změnou č. 4 ÚPNSÚ Milevsko nedojde ke změně řešení požadavků civilní ochrany oproti schválené ÚPD. Nově 
navrhované lokality budou  zabezpečeny nově zbudovanými úkryty. Umístění úkryt ů je s okruhem doběhové 
vzdálenosti 200 m.  K objektům musí být zřízena přístupová komunikace umožňující příjezd požárních vozidel o 
odpovídajících parametrech technických předpisů a musí být zajištěno zásobování požární vodou, zásobování 
musí odpovídat odpovídajícím parametrům. 
 
VOJENSKÉ ZÁJMY 
V blízkosti sídla Milevsko se nevyskytují místa a plochy vojenských zájmů.  
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e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
 
NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY A ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
Území řešené Změnou č. 4 ÚPNSÚ Milevsko není dotčeno ani nevymezuje prvky ÚSES. 
 
ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ 
Území řešené Změnou č. 4 ÚPNSÚ Milevsko není dotčeno záplavovým územím. 
 
PLOCHY PRO REKREACI 
Změna č. 4 ÚPNSÚ Milevsko neuvažuje s vymezením ploch pro rekreaci. 
 
VÝHRADNÍ LOŽISKA NEROST Ů 
Území řešené Změnou č. 4 ÚPNSÚ Milevsko nezasahuje do žádného výhradního ložiska nerostné suroviny ve smyslu  
zákona o ochraně a využití nerostného bohatství.  
 
STARÁ DŮLNÍ DÍLA 
V území řešeném Změnou č. 4 ÚPNSÚ Milevsko se nenachází stará důlní díla.   
 
NEVÝHRADNÍ LOŽISKA 
Území řešené Změnou č. 4 ÚPNSÚ Milevsko nezasahuje do žádného nevýhradního ložiska nerostné suroviny.  
 
PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ 
Území řešené Změnou č. 4 ÚPNSÚ Milevsko nezasahuje do žádného poddolovaného území.  
  
RADONOVÁ PROBLEMATIKA 
Jedná se o lokalitu se středním radonovým rizikem z geologického podloží (kategorie 2).  
 

f) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM  
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ  

V grafické části z Hlavního a Koordinačního výkresu v měřítku 1 : 5 000 je patrné členění území řešeného Změnou č. 4 
ÚPNSÚ Milevsko, do ploch s rozdílným způsobem využití. Funkční plochy jsou označeny barvou upřesňující způsob 
využití. 

Plochy bydlení - rodinné domy – návrh ( obytná zástavba nízkopodlažní) 
• Hlavní funkce : bydlení v rodinných domech 
Funkce přípustné: 
Individuální bydlení v nízkopodlažních rodinných domech včetně činností a dějů s tímto typem bydlení souvisejících,tj. 
pobytové zahrady, vestavěná občanská vybavenost a nevýrobní služby, malá sportovně rekreační zařízení nenarušující 
sousedskou pohodu. 
Funkce podmíněné: 
Bydlení v nízkopodlažních řadových rodinných domech, nízkopodlažních bytových domech do 8 bj., plochy veřejné 
zeleně, parkovací, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným a podmíněným využitím území, 
administrativní zařízení, obchody, provozovny služeb malého rozsahu (sloužící pro potřebu obyvatel přilehlého území). 
Podmíněně přípustné jsou i přístavby, nadstavby a dostavby stávajících objektů. Podmíněně přípustné jsou zařízení a 
sítě technické infrastruktury nezbytné pro rozvoj území a fungování města. Podmíněně přípustné jsou i drobné 
pěstitelské a chovatelské činnosti  za účelem samozásobení. Podmíněně přípustné jsou i přístavby, nástavby a stavební 
úpravy stávajících objektů. Přípustné jsou i dostavby nových objektů v současně zastavěném území na pozemcích 
dostatečné velikosti.  
Funkce nepřípustné: 
Veškeré funkce, činnosti, zařízení a děje neuvedené jako přípustné a podmíněné, zejména veškeré funkce narušující 
obytné prostředí, jako odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, nákupní střediska, autobazary a 
výrobní provozovny. 
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Plochy bydlení - bytové i rodinné domy – návrh 
• Hlavní funkce : bydlení v bytových a rodinných domech 
Přípustné: bydlení v bytových a rodinných domech a činnosti a děje s tímto typem bydlení související, tj. veřejná zeleň, 
vestavěná občanská vybavenost, drobná zařízení řemeslná a výrobní nenarušující pohodu bydlení (bez možnosti 
vyhlášení ochranného pásma), malá sportovní zařízení (dětská hřiště). Umístění musí být v souladu s charakterem 
využívání okolních ploch. Přípustná jsou rovněž parkovací stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím 
území na vlastním pozemku, zřízení místních komunikací, veřejná zeleň. Přípustné jsou zařízení a sítě technické 
infrastruktury nezbytné pro rozvoj území a fungování města. 
Podmíněně přípustné funkce: na plochách , které jsou zatíženy hlukem, bude možné bydlení za podmínky, že hluková 
zátěž bude odstraněna či nebude překračovat hygienické limity z hlediska hluku. 

Nepřípustné: ostatní funkce, neuvedené jako přípustné, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, 
hromadné garáže, nákupní zařízení většího rozsahu, zařízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba samostatně 
stojících malometrážních objektů sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební buňky apod.).  

 
Plochy bydlení - v bytové domy – návrh ( obytná zástavba vícepodlažní) 
• Hlavní funkce : bydlení v bytových domech 
Funkce přípustné: 
Bydlení ve středně podlažních a vícepodlažních bytových domech a bytových objektech, včetně činností a dějů s tímto 
typem bydlení souvisejících, tj. veřejná zeleň, parkové úpravy, občanská vybavenost, provozovny služeb veřejného 
stravování, sportovně rekreační plochy, to vše místního dosahu a rozsahu ( slouží pro potřebu obyvatel přilehlého 
okolí). Přípustné jsou parkování, odstavná stání a garáže pro osobní automobily pro potřeby vyvolané přípustným 
využitím území. 
Funkce podmíněné: 
Drobné administrativní, obchodní a prodejní činnosti nenarušující obytnou pohodu nad míru přípustnou. Podmíněně 
přípustné jsou zařízení a sítě technické infrastruktury nezbytné pro rozvoj a fungování území. Podmíněně přípustné jsou 
i přístavby, nástavby a stavební úpravy stávajících objektů. Přípustné jsou i dostavby nových objektů v současně 
zastavěném území na pozemcích dostatečné velikosti.  
Funkce nepřípustné: 
Veškeré funkce, činnosti, zařízení a děje neuvedené jako přípustné a podmíněné, zejména veškeré funkce narušující 
obytné prostředí jako odstavná a parkovací stání pro nákladní automobily, autobazary, výrobní a skladové provozy, 
nákupní střediska většího rozsahu. 

 
Plochy občanského vybavení – stav, návrh  
• Hlavní funkce : občanské vybavení 
Přípustné funkce: Funkce poskytující veřejné a správní služby, kulturní a kultovní služby, zdravotnické a sociální, 
sportovní a vzdělávací, služby netechnického charakteru. Přípustné je zřizovat a provozovat knihovny, archivy, galerie, 
divadla, kaple, kostely, fary, úřady státní správy, služebny policie, zdravotnická střediska apod., parkovací a odstavná 
stání vyvolaná přípustným využitím území, nezbytná infrastruktura, veřejná zeleň, nákupní zařízení.   

Podmíněné funkce: Bydlení, ostatní podnikání, pokud nevyžaduje vyhlášení OP a negativně neovlivňuje své okolí. 
Podmíněně přípustné jsou i přístavby, nástavby a stavební úpravy stávajících objektů. Přípustné jsou i dostavby nových 
objektů v současně zastavěném území na pozemcích dostatečné velikosti 
Nepřípustné funkce: Nepřípustné jsou takové činnosti a děje, které nadměrně narušují prostředí, chovatelství, 
pěstitelství, průmyslová výroba a sklady. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plochy veřejné zeleně – návrh 
• Hlavní funkce : veřejná zeleň 
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Funkce přípustné:   
Veřejně přístupná území zeleně záměrně vytvořená jako náhrada přírodního prostředí, sloužící pro odpočinek, 
regeneraci a rekreační aktivity a jsou součástí urbanistické kompozice města a jeho krajinného obrazu. Jedná se zejména 
o funkční plochy městských a příměstských lesoparků, parků, parkově upravených veřejných prostranství, plochy 
doprovodné a izolační zeleně. Přípustné je na těchto  územích zřizovat stezky pro pěší a cyklisty, drobnou architekturu a 
městský mobiliář, pomníky, památníky a malé vodní plochy. 
Funkce podmíněné: 
Provozovat a zřizovat malé sportovně rekreační hřiště, dětská a robinsonádní hřiště, omezené plochy parkovacích stání, 
zařízení a sítě technické infrastruktury nezbytné pro rozvoj a fungování obce za předpokladu, že bude zachována 
majorita ploch zeleně. 
Funkce nepřípustné: 
Veškeré funkce narušující prostředí, trvalé bydlení, garáže jako samostatné objekty, jakékoliv jiné funkce a zařízení, 
která nejsou uvedena jako doporučená nebo podmíněně přípustná 

 
Plochy výroby a skladování – stav ( průmyslová výroba) 
• Hlavní funkce : výroba a výrobní služby 
Funkce přípustné: 
Plochy a uzavřené areály pro zařízení, činnosti a děje charakteru výrobního a průmyslového, podnikatelské aktivity, 
sklady, manipulační plochy, komunální provozovny, velkoobchod. 
Přípustné jsou parkovací a odstavná stání vyvolaná využitím území, dopravní infrastruktura a dopravní zařízení a 
služby. 

 
Funkce podmíněné: 
Služební bydlení, administrativní provozy, nákupní zařízení, sportovní a zdravotní zařízení, čerpací stanice pohonných 
hmot. Podmíněně přípustné jsou zařízení a sítě technické infrastruktury nezbytné pro rozvoj a fungování obce. 
Podmíněně přípustné jsou i zemědělské, chovatelské  a pěstitelské areály. Podmíněně přípustné jsou i přístavby, 
nástavby a stavební úpravy stávajících objektů. Přípustné jsou i dostavby nových objektů v současně zastavěném území 
na pozemcích dostatečné velikosti.  
Funkce nepřípustné: 
Obytná funkce, ostatní funkce, které nejsou uvedené jako přípustné a podmíněné, funkce a zařízení, činnosti a děje 
nadlimitně zatěžující životní a okolní prostředí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem a exhalacemi). 

 
Plochy dopravní infrastruktury – návrh 
• Hlavní funkce: dopravní infratruktura 
Funkce přípustné: 
Území určená pro umisťování dopravních funkcí, zařízení a činnosti určených k dopravní obsluze území jsou členěna 
na území pro  dopravu v pohybu na pozemních komunikacích a pro dopravu v klidu. 
 a) silnice I. třídy, funkční třídy C2 
 b) silnice  II.třídy, funkční třídy  C2,C3 
 c) silnice III.třídy, funkční třídy C3 
 d) obslužné komunikace, funkční třídy C3, výjimečně C4 
 e) cyklotrasy a pěší trasy 
 f)  železnice a železniční vlečky ( včetně železničních těles a zařízení) 
 g) dopravní plochy (autobusové nádraží, vlakové nádraží, autobusová stanoviště a zastávky, čerpací stanice pohonných 
hmot a plochy služeb motoristům, soustředěné parkingy a garáže, parkovací a odstavná stání a řadové garáže 
  h) dopravní hřiště 
Funkce podmíněné: 
Zařízení, činnosti a děje poskytující další služby pro dopravu v klidu a pohybu a pro motoristy, jako nákupní a prodejní 
zařízení, servisní a údržbářská zařízení a autobazary, za předpokladu, že nebudou ohrožovat životní a okolní obytné 
prostředí nad ním přípustnou. Zařízení a sítě technické infrastruktury nezbytné pro rozvoj a fungování obce. 
Funkce nepřípustné: 
Veškeré funkce, které nejsou uvedeny jako přípustné a podmíněné, zejména parkování, garážování a odstavování 
nákladních automobilů, autobusů a jiné těžké techniky v obytných zónách. 

Plochy technické infrastruktury – návrh 
• Hlavní funkce : technická infrastruktura. 
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Přípustné: jsou to plochy určené pro umisťování staveb a zařízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, 
kanalizaci a ČOV, elektřinu, plyn, teplo, spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, likvidaci odpadů, 
vodohospodářské plochy apod.) bezprostředně související s danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území. 
Dále je přípustné na tyto plochy umisťovat a provozovat stavby pro výrobu drobnějšího charakteru, parkovací, odstavná 
stání a garáže na vlastním pozemku pro potřebu vyvolanou tímto funkčním využitím území svým charakterem funkcí a 
měřítkem odpovídající. 
Podmíněně přípustné: odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily. Podmíněně přípustné jsou rovněž zařízení 
průmyslově a zemědělsky zaměřené a provozní byty pro bydlení osob přímo spojených s provozem dané výroby či 
technologie, nezbytná technická infrastruktura a to vše za podmínky, že tyto funkce nesmí negativně ovlivnit či 
znemožnit umístění staveb a zařízení uvedených v přípustných funkcích  
Nepřípustné: ostatní funkce, děje a činnosti, které zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně a 
jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko nebo režim stanovený hygienickými normami nebo 
vyhláškou obce. Dále pak funkce a činnosti neuvedené jako přípustné nebo podmíněně přípustné, zejména samostatné 
bydlení.  
 
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH – VÝSTUPNÍ LIMITY 
Navrhované funkční využití ploch dotčených předpokládanou zvýšenou hygienickou zátěží (např. hlukem, 
prachem) uvnitř hlukových isofon, navrhovaných ochranných pásem apod. může být realizováno teprve po 
provedení takových opatření, která zamezí nebo budou eliminovat tuto zvýšenou hygienickou zátěž a všechny 
zjištěné negativní vlivy. 
 
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů ÚZEMNÍCH REZERV 
Změnou č. 4 ÚPNSÚ Milevsko nejsou vymezeny žádné územní rezervy. 
 

g) VYMEZENÍ VE ŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠ ŤOVÁNÍ 
OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO 
KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMK ŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ U KTERÝCH JE MOŽNO 
UPLATNIT VYVLASTN ĚNÍ A PŘEDKUPNÍ PRÁVO 
V návrhu Změny č.4 ÚPNSÚ Milevsko není uvažováno s návrhem staveb nebo opatření, u kterých je možno uplatnit 
vyvlastnění a předkupní právo.  
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ U KTERÝCH JE MOŽNO 
UPLATNIT VYVLASTN ĚNÍ BEZ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA 
V návrhu Změny č.4 ÚPNSÚ Milevsko není uvažováno s návrhem staveb nebo opatření pro potřeby obrany státu, ani s 
asanacemi a asanačními úpravami.  
 

h) VYMEZENÍ VE ŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT P ŘEDKUPNÍ 
PRÁVO 

 
 

Návrh Změny č.4 ÚPNSÚ Milevsko nenavrhuje veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření, pro která lze 
uplatnit předkupní právo bez možnosti vyvlastnění. 
 

i) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A PO ČTU VÝKRESŮ 
GRAFICKÉ ČÁSTI 

 
Návrh Změny č. 4 ÚPNSÚ Milevsko obsahuje textovou část – 12 stran, grafická část obsahuje 2 výkresy (Výkres 
základního členění území; Hlavní výkres).  

B. ODŮVODNĚNÍ ÚP  
 



13 

a) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISK A 
ŠIRŠÍCH VZTAH Ů V ÚZEMÍ, V ČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

 
Správní území obce náleží do území řešeného Územním plánem VÚC Písecko - Strakonicko. Změna územního plánu 
tuto dokumentaci respektuje a je s ní v souladu.  
Rozsah území řešeného Změnou č. 4 ÚPNSÚ Milevsko je dán velikostí jednotlivých řešených lokalit. Území obce tvoří 
katastrální území Dmýštice, Klisín, Milevsko, Něžovice, Rukáveč a Velká u Milevska. ÚPnSÚ Milevsko řeší část 
katastrálního území Milevsko určenou hranicí řešeného území. Navržená změna nepřekračuje tuto hranici danou 
původní dokumentací, ale pouze navrhuje pozemky uvnitř tohoto území k novému využití. 
Z hlediska  řešení  vzájemných vztahů  sousedících obcí je nutno respektovat VÚC Písecko - Strakonicko - návaznosti 
inženýrských sítí, významných biocenter a biokoridorů a návaznosti dopravních tahů.  
Sousední obce nevznesly požadavky na obsah změny územního plánu. 
 

b) ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ  
 
Zadání změny č. 4 ÚPnSÚ bylo schváleno dne 13.12.2006. ( P1, P2, P3) a bylo dále doplněno Zastupitelstvem Města 
Milevska 4krát o tyto lokality - 21.3.2007 o lokality P4, P5, P6 ( lokalita Gama, U Václava) 

16.5.2007 o lokalitu P7 ( zahrádkářské osady na RD) 
5.9. 2007 o lokality P8 a P9 ( Lidl, dopravní plocha) 
28.11.2007 o lokality P10, P11, P12 ( tech. infrastruktura severozápadně od sídla, 

plocha výroby v severní části města, dopravní plocha - Albert) 
 
Dle požadavku zadavatele ( usnesení č. 105/07 - 17. 10. 2007) byl zpracován nový hlavní výkres v digitální podobě. V 
tomto výkrese byly upraveny již zastavěné návrhové plochy ( z návrhu na stav) a drobné nepřesnosti, které byly 
nepravdivé již v době schválení ÚPnSÚ ( bytové domy schválené jako rodinné domy, občanská vybavenost – Mateřská 
škola označená jako rodinné domy a další).  
Jedná se o tyto lokality (skutečný stav v době pořízení ÚPD) – stav uvedený ve schválené ÚPD – stav v hlavním 
výkrese po změně č. 4.: 
Ulice U sádek  1. (plocha bytových domů) – rodinné domy -  z rodinných domů na bytové domy, 2.( plocha bytových 
domů) -   zemědělské služby a rybářství – ze zemědělských služeb a rybářství na bytové domy, 3. (plocha rybářství) – 
rodinné domy – z rodinných domů na rybářství, ulice Petrovická – (plocha bytových domů) – veřejná zeleň - z veřejné 
zeleně na bytové domy, ulice Za Krejcárkem  – (plocha bytových domů)  - rodinné domy - z rodinných domů na bytové 
domy, ulice Leoše Janáčka - (plocha bytových domů) – rodinné domy - z ploch rodinných domů na bytové domy, 
Jeřábkova ulice areál Mateřské školky - (plocha občanské vybavenosti) – rodinné domy - z rodinných domů na 
občanskou vybavenost, Jarlochova ulice  (plocha bytových domů) – rodinné domy - z ploch rodinných domů na bytové 
domy,  ulice Čs. Legií ( rodinné domy) – část plochy neoznačena barvou – na plochu pro RD, jižní konec ulice 
Nádražní – (plocha veřejné zeleně) – plocha dopravy - z ploch dopravy na plochy veřejné zeleně. Zahrádkářské osady u 
silnice na Kovářov a  u ČSAD – zakreslení skutečného tvaru zahrádkářských osad. 
Z hlavního výkresu byla vypuštěna část k.ú. Sepekov ( místní část Staňkov), která není ve správním území města 
Milevska ( území ve správním území obce Sepekov). 
Do zadání byla zapracována stanoviska DOSS, nové záměry investorů na území obce, průběžně projednávané 
v zastupitelstvu obce. Návrh  Změny č. 4 ÚPNSÚ Milevsko schválené Zadání respektuje.  
Důvodem pořízení změny byl další rozvoj města v oblasti bydlení a podnikání, občanské vybavenosti a změna 
funkčního využití stávajícího autobusového nádraží, které bylo v minulosti i v současnosti málo využívané. 
Požadavky vyplývající ze zadání 
Krajský ú řad – odbor ochrany životního prostředí: požadavek byl zapracován v textové části Odůvodnění územního 
plánu v kapitole d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak 
bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko 
nebo jeho část nebylo respektováno  
Městský úřad – odbor ochrany životního prostředí: požadavek byl zapracován v textové části Řešení územního 
plánu v kapitole d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování – Vodohospodářské řešení 
Hasičský záchranný sbor: požadavek byl zapracován v textové části Řešení územního plánu v kapitole d) Koncepce 
veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování – Civilní ochrana 
Státní energetická inspekce: požadavek byl zapracován v textové části Odůvodnění územního plánu v kapitole  
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c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto 
řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území – Civilní ochrana 
E-on: požadavek byl zapracován v textové části Řešení územního plánu v kapitole d) Koncepce veřejné infrastruktury, 
včetně podmínek pro její umísťování – Energetické řešení 
 
 
 
 
 

c) KOMPLEXNÍ ZD ŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ 
VARIANTY, V ČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH 
DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

 
 
Rozbor udržitelného rozvoje území podle §4 odst. (1) písm. B) vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti nebyl zpracován, protože 
dosud nebyly zpracovány ani podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území ani územně analytické podklady.  
Změna č. 4 ÚPNSÚ řeší pouze drobné změny, které nemají vliv na vyvážený rozvoj podmínek pro životní prostředí, 
hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území.  
Navrhovaná změna nemění koncepci původního územního plánu, pouze upřesňuje a doplňuje již dříve navržené řešení. 
 
KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
Přístup k navrženým lokalitám řešeným Změnou č. 4 bude řešen sjezdy ze stávajících komunikací, u plochy P – 3 bude 
napojení ze stávající silnice III.třídy na Osek po východním okraji plochy P – 1 přes plochu P – 2. Návrh vymezuje 
novou plochu dopravní infrastruktury, a to lokalitu P – 8. 
   
VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU  
Koncepce zásobování pitnou vodou se Změnou č. 4 nemění. Nové vodovodní řady budou budovány v rámci nově 
navržené zástavby.  

ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
Koncepce odkanalizování se Změnou č. 4 v zásadě nemění. Nové kanalizační  řady budou budovány v rámci nově 
navržené zástavby.  
Lokalita P1 – skladovací jímky budou uvedeny do neškodného stavu, nedojde k ohrožení jakosti podzemním a 
odpadních vod do veřejné kanalizace. Dešťové vody budou likvidovány na pozemku. Bude dodržena přípustná úroveň 
znečištění ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší. 
Lokalita P2 – nesmí dojít k poškození melioračního zařízení kořenovým systémem stromů 
Lokalita č. P3 – lokalita bude v návrhu rozšířena až ke stávající lokalitě rodinných domů – ul. Na Cukavě. Meliorační 
zařízení v této lokalitě bude uvedeno do neškodného stavu . Dále bude zajištěno zásobování vodou dané lokality a 
odvádění odpadních vod dle vodního zákona.  Nová výstavba musí navazovat na již zastavěné území, aby nedocházelo 
k zhoršení obhospodařování zemědělských pozemků. 
Ve všech lokalitách bude řešeno oddílné odvádění odpadních vod. Dešťové vody nebudou svedeny do stávající 
kanalizace. 
Likvidace dešťových vod ze staveb a zpevněných ploch bude řešena zasakováním na pozemku v místě stavby nebo 
bude v lokalitách provedena oddílná kanalizace dle technických možností jednotlivých lokalit. 
 
 
ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ 
Změnou č. 4 ÚPNSÚ Milevsko nedojde ke změně v koncepci zásobování elektrickou energií. Stávající kmenové linky i 
stávající trafostanice mají dostatečný výkon pro pokrytí navrhovaných odběrů el. energie.  
Zajištění lokality P – 3 elektrickou energií bude podmíněno výstavbou v ÚPnSÚ navržené  trafostanice T43. 
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Zajištění lokality P – 6 elektrickou energií bude provedeno doplněním nové trafostanice, která bude napojena ze 
stávajícího stožáru vedení VN. 
 
VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
OCHRANNÉ PÁSMO EL. VEDENÍ - řešeným územím prochází el. vedení VN 22 kV. OP nadzemního vedení je 
souvislý prostor vymezený svislými rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na 
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany u napětí od 1kV do 35kV včetně 1.vodiče bez izolace - 
7m. Budou plně respektovány zákazy a omezení v ochranném pásmu vedení. 
OCHRANNÉ PÁSMO SILNIC - ochranná pásma činí u silnic I. třídy 30 m od osy silnice na každou stranu a u silnic II. 
a III. třídy 15 m od osy silnice na každou stranu (mimo zastavěné území).     
OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY - ochranná pásma činí u dráhy 60 m od osy železnice na každou stranu (mimo 
zastavěné území). V ochranném pásmu dráhy lze provozovat stavby a jiné činnosti jen se souhlasem správního drážního 
úřadu.    

d) INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIV Ů NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ SPOLU S INFORMACÍ, ZDA A JA K 
BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIV Ů NA 
ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ, POPŘ. ZDŮVODNĚNÍ, PROČ TOTO 
STANOVISKO NEBO JEHO ČÁST NEBYLO RESPEKTOVÁNO 

 
Ze závěru zjišťovacího řízení vyplynulo, že změnu č. 4 ÚPNSÚ Milevsko není třeba posoudit z hlediska vlivů životního 
prostředí. 
 

e) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL 

 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND  

ZPŮSOB IDENTIFIKACE  LOKALIT ZÁBORU A ROZVOJOVÝCH LOKALIT V GRAFICKÉ ČÁSTI 
DOKUMENTACE 
Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy určené návrhem Změny č. 4 ÚPNSÚ Milevsko, zabírající zemědělskou 
půdu. Označeny jsou číselně a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro určení kultur v jednotlivých lokalitách byla 
katastrální mapa.  

INVESTICE DO PŮDY  
V území řešeném změnou jsou provedeny meliorace pro odvodnění pozemků. V návrhu změny nebudou v zásadě 
ovlivněny hydrologické poměry. Lokalita P3 – meliorační zařízení v této lokalitě bude uvedeno do neškodného stavu . 
Nová výstavba musí navazovat na již zastavěné území, aby nedocházelo k zhoršení obhospodařování zemědělských 
pozemků. Lokalita P2 – nesmí dojít k poškození melioračního zařízení kořenovým systémem stromů 

USPOŘÁDÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A POZEMKOVÉ ÚPRAVY  
V řešeném území zatím nebyly provedeny komplexní  pozemkové úpravy (KPÚ).  

BONITOVANÉ PŮDNĚ EKOLOGICKÉ JEDNOTKY 
Výchozím podkladem ochrany zemědělského půdního fondu pro územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně 
ekologické jednotky - BPEJ. BPEJ vyjadřuje: klimatický region, hlavní půdní jednotku, číselnou kombinaci 
skeletovitosti a expozice půdy. Pomocí tohoto kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ stupeň třídy ochrany zemědělské 
půdy. Příklad kódu BPEJ : 7.29.11 (7 - klimatický region, 29  - hlavní půdní jednotka, charakterizovaná půdním typem, 
subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě, 
11 - číselná kombinace skeletovitosti, hloubky  a expozice půdy). 
 

PŮDNÍ JEDNOTKY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

HPJ 29 Kambizemě  modální   eubazické  až  mezobazické   včetně  slabě oglejených  variet,  na  rulách,  
svorech,  fylitech, popřípadě žulách, středně  těžké až středně těžké lehčí, bez  skeletu až středně 
skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry 
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HPJ 32 Kambizemě modální  eubazické až mezobazické  na hrubých zvětralinách,   propustných,  minerálně   
chudých  substrátech, žulách,  syenitech,  granodioritech, méně ortorulách, středně těžké lehčí s vyšším  
obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu 

HPJ 50 Kambizemě  oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které  nejsou 
v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké,  slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému 
zamokření 

HPJ 67 Gleje   modální  na  různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách  širokých depresí  a  
rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích  závislé na výšce hladiny toku, zaplavované, 
těžko odvodnitelné 

 

Charakteristika t říd ochrany  
I. Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně 

v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze 
výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby 
zásadního významu. 

II. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů 
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce 
chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. 

III. Do III. t řídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech sloučeny půdy s průměrnou produkční 
schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro případnou výstavbu. 

IV. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných 
klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 

V.  Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují především 
půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydroformních, štěrkovitých až 
kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U 
těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, 
s výjimkou vymezených pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. Na základě 
kombinace  klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je stanovena základní sazba odvodů za odnětí 
zemědělské půdy ve smyslu zákona O ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů.  
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TABULKOVÉ VYHODNOCENÍ  JEDNOTLIVÝCH LOKALIT  

VÝMĚRA LOKALITY V 
HA 

VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALIT Ě 
PODLE KULTURY 

 
ČÍSLA      
LOKALIT 

 
 
 

NAVRHOVANÉ FUNKČNÍ VYUŽITÍ  
CELKEM 

 
PŘEDPOKL. 
ZASTAVĚN
Á PLOCHA 

 
DRUH POZEMKU 

 
CELKEM 

 
SOUČAS. 
ZASTAV. 
ÚZEMÍ 

 
MIMO 
SOUČAS. 
ZASTAV. 
ÚZEMÍ 

 
VÝMĚRA 
NEZEM. 
PLOCH 

 
BPEJ 

 
TŘÍDA 
OCHRANY 
ZPF 

 
VÝMĚRA 
DLE BPEJ 

1 Plocha výroby a skladování  Nejedná se zábor ZPF, jde pouze o změnu funkčního využití stávající, již zastavěné plochy. 
2 Plocha veřejné zeleně 1,25 0,06 Orná půda 1,25 1,25 0 0 7.29.11 I 1,25 
3 Plocha bydlení – rodinné a  

bytové domy 
4,34 1,52 Orná půda 4,34 0 4,34 0 7.29.11 

7.50.01 
7.67.01 

I 
III 
V 

3,86 
0,02 
0,46 

4 Plocha bydlení – bytové domy Jedná se pouze o změnu funkčního využití stávající, již zastavěné plochy na plochu pro bytové domy 
5 Plocha občanského vybavení Nejedná se zábor ZPF, jde pouze o změnu funkčního využití stávající, již zastavěné plochy. 
6 Plocha bydlení – rodinné 

i bytové domy 
Plocha byla již vyhodnocena ve schváleném ÚPNSÚ Milevsko.  

7 Plocha bydlení – rodinné domy 0,75 0,26 Orná půda 0,75 0,18 0,57 0 7.32.14 IV 0,75 
8 Plocha dopravní infrastruktury 0,07 0,07 Travní porost 0,07 0,07 0 0 7.32.01 II 0,07 
9 Plocha občanského vybavení Plocha byla již vyhodnocena ve schváleném ÚPNSÚ Milevsko. 
10 Plocha technické infrastruktury Nejedná se o zábor půdního fondu, plocha byla již rekultivována z veřejné skládky na plochu veřejné zeleně a nachází se 

v současně zastavěném území. Jedná se tedy pouze o změnu funkčního využití na plochu technické infrastruktury. 
11 Plocha výroby a skladování 0,80 0,40  0,80 0 0,80 0 7.29.11 I 0,80 
12 Plocha dopravní infrastruktury Plocha byla již vyhodnocena ve schváleném ÚPNSÚ Milevsko. 

Celkem 7,21 2,31  7,21 1,50 5,71 0   7,21 
 

ZÁBORY  PŮDY PODLE TŘÍD OCHRANY CELKEM  

TŘÍDA OCHRANY ZÁBOR ZPF V HA ZÁBOR ZPF V % 

I 5,91 81 

II 0,07 1 

III 0,02 1 

IV 0,75 10 

V 0,46 7 

CELKEM 7,21 100 
 

Nezemědělská půda 0  
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ZÁBORY  PŮDY PRO FUNKČNÍ VYUŽITÍ CELKEM 

FUNKČNÍ VYUŽITÍ ZÁBOR ZPF CELKEM  V HA ZÁBOR ZPF V % 

Bydlení – v rodinných domech 0,75 10 

Bydlení – v rodinných a bytových 
domech 

4,34 61 

      Plocha výroby a skladování   0,80 11 
Plocha dopravní infrastruktury 0,07 1 

Plocha veřejné zeleně 1,25 17 

Celkem 7,21 100 
 
 
Zdůvodnění  
 
Lokalita číslo 2: Návrh plochy veřejné zeleně. Lokalita je zařazena do I. třídy. Zábor zde bude minimální 

vzhledem k tomu, že se jedná o plochu navrženou pro zeleň. 
 
Lokalita číslo 3 : Návrh plochy bydlení – v rodinných a bytových domech. Lokalita je zařazena do I., III. a 

V. třídy ochrany, navazuje na zastavěné území, má dobrou vazbu na dopravní a technickou 
infrastrukturu. Nová výstavba musí navazovat na již zastavěné území, aby nedocházelo 
k zhoršení obhospodařování zemědělských pozemků. 

 
Lokalita číslo 7: Návrh plochy bydlení – v rodinných domech. Lokalita je zařazena do IV. třídy ochrany, 

nachází se však částečně v již zastavěném území a má dobrou vazbu na dopravní a 
technickou infrastrukturu.  

 
Lokalita číslo 8 : Návrh plochy dopravní infrastruktury.  Lokalita je zařazena do II. třídy ochrany, nachází 

se v  zastavěném území a z technického hlediska je pro rozvoj města nezbytná.  
 
Lokalita číslo 11 : Návrh plochy výroby a skladování. Lokalita je zařazena do I. třídy ochrany, rozšíření 

zastavitelné plochy pro výrobu a skladování a z technického hlediska je potřebná pro rozvoj 
města. Lokalita navazuje na již schválenou plochu pro výrobu a skladování. 

 
 
ZÁVĚR 
V návrhu byly respektovány zásady ochrany zemědělského půdního fondu. V případech, kdy došlo k nezbytnému 
odnětí půdy ze ZPF, bylo postupováno dle platných právních norem. 
 
 
POZEMKY UR ČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 
 
Na území řešeném Změnou č. 4 ÚPNSÚ Milevsko se nenacházejí hospodářské lesy. 
V návrhu Změny č. 4 ÚPNSÚ Milevsko není uvažováno se  záborem pozemků určených pro plnění funkcí lesa 
(PUPFL).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


