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1 BERNARTICE 

 

Počet obyvatel: 1312 
Rozloha správního území: 26 km2 
Počet katastrálních území: 9 
Počet částí obce: 9 

 

URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ  

V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 

Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad 

Urbanistické 
závady 

• Řešení průchodu silnice II/105 a I/29 v kontaktu náměstí 

Svobody. 

ZU1 

Dopravní 
závady 

• Průchod silnice I/29 zastavěným územím, kdy parametry 

komunikace neodpovídají příslušným normám a dále veřejný 

prostor není dimenzován na dopravní kapacity provozu této 

komunikace. 

ZD1 

 • Průchod silnice II/105 zastavěným územím, kdy parametry 

komunikace neodpovídají příslušným normám a dále veřejný 

prostor není dimenzován na dopravní kapacity provozu této 

komunikace. 

ZD2 

Hygienické 

závady 

• Výskyt staré ekologické zátěže. ZH1 

 

Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území 

Zastavěným územím sídla Srlín prochází záplavové území toku Smutná. N1 

 

Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel 

• Požadavek na asanaci staré ekologické zátěže. 

• Požadavek na řešení poměrně velkých produkčních bloků orné půdy. 

• Řešit záměr republikově významné trasy (I/29) propojující kraje Plzeňský, Jihočeský, Vysočina a 

Jihomoravský. S ohledem na tento záměr řešit i možný rozvoj podnikatelských aktivit a občanské 

vybavenosti. 

• Umožnit rozvoj občanské vybavenosti s ohledem na význam obce v ORP Milevsko (středisková 

obec). 
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HODNOTY STANOVENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Přírodní hodnoty • charakter mírně zvlněné krajiny řešeného území, prostoupeného 

vodními toky a rybníky 

• interakční prvky doplňující lokální systém ÚSES 

• migračně významná území vč. migračně významného koridoru 

• plošná a liniová zeleň v krajině, aleje, stromořadí, remízy, skupiny 

zeleně, solitéry 

• prvky zeleně na veřejných prostranstvích, které se nacházejí 

v sídlech, návesní prostory 

• plochy veřejné zeleně v sídlech 

• lokální systém ÚSES (biocentra, biokoridory) 

• přírodní památka Plziny 

• památný strom – Srlínská lípa (jižně od centra sídla Srlín) 

• významné krajinné prvky ze zákona – vodní toky a rybníky, údolní 

nivy, pozemky určené plnění funkcí lesa 

• BPEJ I. a II. třídy ochrany 

 

Kulturní hodnoty Stavební dominanty – objekty, které určují urbanistickou kompozici 

• městys Bernartice: Sokolovna, Husův dům, hřbitov 

• barokní štít – domy č.p. 72, 90, 11 a 114 

• dům č. p. 5 

• válečné hroby v k.ú. Bernartice u Milevska, Srlín, Svatkovice a 

Zběšice, pietní místa 

• v Bernarticích (pomník obětem první světové války) a ostatních 

sídlech 

• Dvůr Leveč – usedlost na samotě nedaleko sídel Rakov a 

Svatkovice (k. ú. Bilinka) 

• bývalý statek, tzv. zámeček, z majetku Párovských z Bechyně 

v Srlíně 

• barokní brána dům č.p. 8 v Srlíně 

• dvě roubenky ve Svatkovicích 

Objekty spjaté s významnými osobnostmi 

• Městys Bernartice: rodný dům Vlasty Kálalové – di Lotti 

Významné vyhlídkové body – místa dálkových pohledů a vyhlídkových 

bodů 

• dřevěná rozhledna Kupa severně od sídla Jestřebice  

• místa vyhlídek: „Nad Stokami“ v k.ú. Rakov u Svatkovic, „Nad sv. 

Rozálií“ v k.ú. Bernartice u Milevska a „Na Padělkách“ v k.ú. Zběšice 

Historická jádra, návesní prostory 

• návesní prostor Bernartice  

• poutní místo Svatá Rozálie (k.ú. Bernartice u Milevska)  

• Vrch Posvátný (k.ú. Bernartice u Milevska)  

• centrální prostor obce kolem kostela v sídle Bojenice  

• centrální prostor s kapličkou v sídle Jestřebice  
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• návesní prostor v sídle Bilinka 

• návesní prostor v sídle Svatkovice 

• návesní prostor v sídle Zběšice 

Drobné sakrální objekty v krajině  

• kaple, pomníky, kříže, boží muka, válečné hroby, pietní místa 

Území s archeologickými nálezy 

 

Civilizační hodnoty • technická infrastruktura (trasy a zařízení plynovodů, trasy a 

zařízení elektrické sítě, vodovodní řady včetně zařízení, kanalizační 

řady, čistírny odpadních vod, čerpací stanice kanalizace, trasy a 

zařízení produktovodu, trasy a zařízení spojů a radiokomunikací) 

• dopravní infrastruktura (silnice I., II. a III. třídy, místní a účelové 

komunikace, letiště, parkoviště a plochy pro dopravu v klidu, 

turistické trasy, cyklistické trasy II. a IV. třídy cyklistické stezky) 

• občanské vybavení – převážná většina soustředěna v městysi 

Bernartice (škola, školka, restaurace, sběrný dvůr, sokolovna) 

• plochy veřejných prostranství 

• plochy tělovýchovné a sportovní zařízení 
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2 BOROVANY 

 

Počet obyvatel: 213 
Rozloha správního území: 6 km2 
Počet katastrálních území: 1 
Počet částí obce: 1 

 

URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ  

V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 

Nebyly identifikovány. 

HODNOTY STANOVENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Přírodní hodnoty • Velký borovanský rybník 

• lesní komplex jihovýchodně od obce 

• aleje podél cest 

• památný strom Borovanský dub 

 

Kulturní hodnoty Architektonické hodnoty 

• nemovitá kulturní památka – kaplička Panny Marie (rej. č. ÚSKP: 

45126/3-2461) 

• nemovitá kulturní památka – venkovská usedlost s barokním štítem 

čp. 67 (rej. č. ÚSKP: 14574/3-2460) 

• nemovitá kulturní památka – kovárna čp. 57 (rej. č. ÚSKP: 104464) 

Urbanistické hodnoty 

• prostor návsi a komunikace podél Velkého borovanského rybníka s 

výhledy na rybník  

• silueta obce Borovany ve spojení s Velkým borovanským rybníkem  

Kulturně-historické hodnoty 

• nemovitá kulturní památka Mohylové pohřebiště (rej. č. ÚSKP: 

37825/3-5170) 

• území s archeologickými nálezy ÚAN I. kategorie: Borovany u 

Milevska (poř. č. 22-42-01/9) 

• území s archeologickými nálezy ÚAN I. kategorie: Borovany u 

Milevska (poř. č.: 22-42-01/10)  

• území s archeologickými nálezy ÚAN I. kategorie: Borovany u 

Milevska (poř. č.: 22-42-01/11) 

 

Civilizační hodnoty • veřejná infrastruktura (občanské vybavení, veřejná prostranství, 

pěší stezky nebo trasy) 
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• místa rekreačního pobytu v krajině 

• pamětní deska americkému astronautovi E. A. Cernanovi 
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3 BOŽETICE 

 

Počet obyvatel: 363 
Rozloha správního území: 14 km2 
Počet katastrálních území: 2 
Počet částí obce: 2 

 

URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ  

V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 

Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad 

Hygienické 
závady 

• Výskyt staré ekologické zátěže. ZH2 

Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území 

Zastavěným územím obce prochází záplavové území toku Smutná. N2 

Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel 

• Požadavek na asanaci staré ekologické zátěže. 

• Požadavek na řešení poměrně velkých produkčních bloků orné půdy. 

 

HODNOTY STANOVENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Přírodní hodnoty • významné krajinné prvky ze zákona (lesy, vodní toky, rybníky, 

údolní nivy) 

• prvky územního systému ekologické stability (lokální); 

• významné plochy zeleně – stromové aleje, břehové porosty, 

skupiny vzrostlých stromů v zastavěném území a krajině 

• plochy v nezastavěném území vymezené v územním plánu jako 

plochy přírodní (P) a plochy smíšené nezastavěného území (SN) 

• památný strom Božetická lípa 

 

Kulturní hodnoty • urbanistická struktura a architektonický ráz zástavby sídel 

• památky místního významu, které nejsou zapsány v Ústředním 

seznamu kulturních památek ČR - tj. objekty přispívající k identitě 

území (drobné sakrální stavby, památníky, pomníky a sochy…) 

včetně jejich okolí 

• kulturní krajina a dochovaný krajinný ráz území 
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• nemovitá kulturní památka – železniční most (rej. č. ÚSKP: 

15792/3-5920) 

 

Civilizační hodnoty • jedná se zejména o hodnoty území spočívající v jeho vybavení 

dopravní a technickou infrastrukturou. 
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4 BRANICE 

 

Počet obyvatel: 295 
Rozloha správního území: 5 km2 
Počet katastrálních území: 1 
Počet částí obce: 1 

 

URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ  

V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 

Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad 

Urbanistické 
závady 

• Nevyužitý potenciál rozsáhlé plochy brownfield podél železniční 

tratě. 

ZU2 

Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území 

Objekt zařazený do skupiny B (zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií 

způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o 

změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), resp. 

stanovená zóna havarijního plánování, zóna parametru 2R pro nadzemní nádrže a zóna 

parametru 2R pro železniční vlečku má negativní dopad na bezpečnost (civilní ochranu 

obyvatel). 

N3 

HODNOTY STANOVENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Přírodní hodnoty • památný strom 

• NATURA2000 (ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy) 

• místo krajinného rázu (Rukáveč) 

• územní systém ekologické stability (lokální) 

• vodní plochy a vodní toky (zejména rybník Ostrovský a Velký 

Prachovský) 

• lesní plochy (zejména lesní komplexy Rukávečské obory) 

• bonitovaná půdní ekologická jednotka s I. a II. třídou ochrany 

 

Kulturní hodnoty • významné stavby (architektonicky nebo historicky cenné, stavební 

dominanty) 

 

Civilizační hodnoty • dopravní infrastruktura (dobrá dopravní obslužnost z hlediska 

vyjížďky) 

• turistické trasy a cyklotrasy 

• veřejná občanská vybavenost  
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5 HRAZANY 

 

Počet obyvatel: 271 
Rozloha správního území: 8 km2 
Počet katastrálních území: 4 
Počet částí obce: 4 

 

URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ  

V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 

Nebyly identifikovány. 

HODNOTY STANOVENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Přírodní hodnoty • významné krajinné prvky ze zákona (lesy, vodní toky, rybníky, 

údolní nivy) 

• prvky územního systému ekologické stability (lokální); 

• významné plochy zeleně – stromové aleje, břehové porosty, 

skupiny vzrostlých stromů v zastavěném území a krajině 

• plochy v nezastavěném území vymezené v územním plánu jako 

plochy přírodní (P) a plochy smíšené nezastavěného území (SN) 

• přírodní památka Kněz u Hrazan 

 

Kulturní hodnoty • urbanistická struktura a architektonický ráz zástavby sídel 

• památky místního významu, které nejsou zapsány v Ústředním 

seznamu kulturních památek ČR - tj. objekty přispívající k identitě 

území (drobné sakrální stavby, památníky, pomníky a sochy…) 

včetně jejich okolí 

• kulturní krajina a dochovaný krajinný ráz území 

 

Civilizační hodnoty • jedná se zejména o hodnoty území spočívající v jeho vybavení 

dopravní a technickou infrastrukturou. 
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6 HREJKOVICE 

 

Počet obyvatel: 482 
Rozloha správního území: 13 km2 
Počet katastrálních území: 3 
Počet částí obce: 4 

 

URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ  

V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 

Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad 

Hygienické 
závady 

• Výskyt staré ekologické zátěže. ZH3 

Dopravní 
závady 

• Průchod silnice I/19 zastavěným územím, kdy parametry 

komunikace neodpovídají příslušným normám a dále veřejný 

prostor není dimenzován na dopravní kapacity provozu této 

komunikace. 

ZD3 

Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel 

• Požadavek na asanaci staré ekologické zátěže. 

• Požadavek na řešení poměrně velkých produkčních bloků orné půdy. 

HODNOTY STANOVENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Přírodní hodnoty • vodní plochy (výrazně se uplatňující jako krajinotvorný prvek) 

• lesní plochy (výrazně se uplatňující jako krajinotvorný prvek) 

 

Kulturní hodnoty Architektonické hodnoty – Níkovice 

• kaple 

• vesnický statek s bránou (čp. 7) 

• venkovský dům s roubenkou (čp. 22) 

Architektonické hodnoty – Pechova Lhota 

• roubený špýchar (u domu čp. 58) 

• roubenka (čp. 26) 

• kaple 

• výklenková kaplička 

Urbanistické hodnoty – Hrejkovice 

• jižní část obce v návaznosti na Hrejkovický potok 
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Urbanistické hodnoty – Níkovice 

• malý návesní prostor se souborem vesnických stavení 

Urbanistické hodnoty – Pechova Lhota 

• návesní prostor 

 

Civilizační hodnoty • dopravní infrastruktura (dobrá dopravní obslužnost z hlediska 

vyjížďky) 

• veřejná občanská vybavenost  

• turistické trasy a cyklotrasy  
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7 CHYŠKY 

 

Počet obyvatel: 1078 
Rozloha správního území: 30 km2 
Počet katastrálních území: 8 
Počet částí obce: 20 

 

URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ  

V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 

Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad 

Urbanistické 
závady 

• Řešení společného předprostoru před úřadem obce, hostincem, 

kostelem sv. Prokopa, prodejnou a pekařstvím – potenciál vzniku 

kvalitního prostoru návsi. 

ZU3 

Hygienické 
závady 

• Výskyt staré ekologické zátěže. ZH4 

Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel 

• Požadavek na asanaci staré ekologické zátěže. 

• Umožnit rozvoj občanské vybavenosti s ohledem na význam obce v ORP Milevsko (středisková 

obec). 

HODNOTY STANOVENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Přírodní hodnoty • významné krajinné prvky ze zákona (lesy, vodní toky, rybníky, 

údolní nivy) 

• prvky územního systému ekologické stability (lokální); 

• významné plochy zeleně – stromové aleje, břehové porosty, 

skupiny vzrostlých stromů v zastavěném území a krajině 

• plochy v nezastavěném území vymezené v územním plánu jako 

plochy přírodní (P) a plochy smíšené nezastavěného území (SN) 

• památné stromy Květušská lípa, Lípa v Chyškách, Ratibořský klen 

– Nálesí, Rohozovská lípa 

 

Kulturní hodnoty • urbanistická struktura a architektonický ráz zástavby sídel 

• památky místního významu, které nejsou zapsány v Ústředním 

seznamu kulturních památek ČR - tj. objekty přispívající k identitě 

území (drobné sakrální stavby, památníky, pomníky a sochy…) 

včetně jejich okolí 

• kulturní krajina a dochovaný krajinný ráz území 
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Civilizační hodnoty • jedná se zejména o hodnoty území spočívající v jeho vybavení 

dopravní a technickou infrastrukturou. 
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8 JETĚTICE 

 

Počet obyvatel: 336 
Rozloha správního území: 14 km2 
Počet katastrálních území: 1 
Počet částí obce: 2 

 

URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ  

V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 

Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad 

Hygienické 
závady 

• Výskyt staré ekologické zátěže. ZH5 

Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel 

Požadavek na asanaci staré ekologické zátěže. 

HODNOTY STANOVENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Přírodní hodnoty • vodní plocha nádrže Orlík 

• souvislé zalesnění podél celého pravého břehu nádrže Orlík 

• oblast Natura (Údolí Otavy a Vltavy) 

• prvky ÚSES 

 

Kulturní hodnoty • charakter obce Jetětice 

• území s archeologickými nálezy i drobné památkově nechráněné 

stavby (kapličky, kamenné a litinové kříže, boží muka a památníky) 

 

Civilizační hodnoty • dopravní infrastrukturu obce a dopravní napojení zastavitelných 

ploch 

  



18 |  

9 JICKOVICE 

 

Počet obyvatel: 128 
Rozloha správního území: 11 km2 
Počet katastrálních území: 1 
Počet částí obce: 2 

 

URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ  

V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 

Nebyly identifikovány. 

HODNOTY STANOVENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Přírodní hodnoty • Vzrostlé solitérní stromy – dvě lípy 200 let staré ve východní části 

Jickovic.  

• Přírodní památka Bachmač 

• Vodní plocha v centru sídla – Návesní rybník. 

• Vzrostlá zeleň na návsi. 

• všechny významné krajinné prvky vyhlášené dle k tomu 

příslušného zákona – lesy 

• všechny významné krajinné prvky vyhlášené dle k tomu 

příslušného zákona – vodní plochy a toky, údolní niva 

• plochy lokálních biokoridorů a biocenter 

• ochrana skladebných částí územního systému ekologické stability 

(ÚSES)  

 

Kulturní hodnoty • Náves v Jickovicích se vzrostlými stromy a plocha veřejné zeleně 

na návsi. 

• Kaple Na nebe vzetí Panny Marie se zvonicí v Jickovicích. 

• Prostor kolem Návesního rybníku se vzrostlými stromy a plocha 

veřejné zeleně. 

• Veškerá charakter vesnická zástavby (štítová orientace obytných 

stavení, vjezdové brány, klasické hmoty střech). 

Nechráněné drobné objekty v krajině nacházející se v řešeném území 

• kamenný kříž při silnici směr Milevsko vpravo – parc. č. 751/1 

(rozcestí) 

• kříž na konci obce směr Milevsko vlevo – parc. č. 1311/2 (rozcestí) 

• kříž v lokalitě Ve Lhotkách 1,5 km za obcí směr jih – parc. č. 1036 

(rozcestí) 

• kříž před návesní kapličkou – parc. č. 1288/1 



| 19 

územně analytické podklady ORP Milevsko |5. aktualizace     
 

• kříž v lokalitě Strážka – parc. č. 1353/1 (rozcestí před Vartou) 

• kříž v lokalitě Varta – U seníku cca 1 km za obcí – parc. č. 1275 

• pohledové směry – výhled na Zvíkov 

Lokality s archeologickými nálezy ÚAN I. a II. kategorie: 

• Jickovice – poř. č.: 22-23-14/10, Za Šandovic - kat. I 

• Jickovice – poř. č.: 22-23-14/11, Varta - kat. I 

• Jickovice – poř. č.: 22-23-14/6, Lhotky - kat. I 

• Jickovice – poř. č.: 22-23-14/7, Čertovo lože - kat. I 

• Jickovice – poř. č.: 22-23-14/8, Jickovice u vsi - kat. I 

• Jickovice – poř. č.: 22-23-14/9, Štěpnice - kat. I 

• Jickovice – poř. č.: 22-23-14/5, Jickovice – intravilán – kat. II. 

Nemovité kulturní památky a jejich prostředí zapsané na seznamu 

kulturních památek ČR 

• Kaple Panny Marie na jihozápadním okraji Jickovic při cestě na 

Vartu a Zvíkov – zapsaná do státního seznamu 3.5.1958 – 

rejstříkové číslo ÚSKP: 31094/3-2540. 

• Venkovský dům č.p.60 - prohlášen kulturní památkou MK 

15.05.2013 – rejstříkové číslo ÚSKP: 105092. 

Hodnotné objekty, které nejsou zapsány v seznamu kulturních 

památek ČR, ale tvoří významnou součást hmotného kulturně-

historického dědictví (lidová venkovská architektura, kapličky) 

• dům čp. 1 Jickovice – parc. č. st. 1/1 

• polo-roubená stavba při čp. 24 Jickovice – parc. č. st. 20/1 

• kaple Nanebevzetí Panny Marie na návsi v Jickovicích – parc. č. st. 

65 

• H4 kaple vlevo v poli u komunikace z Jickovic na Vartu – parc. č. 

1090/31 

 

Civilizační hodnoty • Vodovodní systém – Obec Jickovice nemá veřejný vodovod. Bývalý 

zemědělský areál má vlastní zdroj vody. 

• Kanalizační systém – zatím je zastoupen dešťovou kanalizací v části 

Jickovic 

• Silnice III. třídy 

• Turistická trasa, cykloturistická trasa 

• Elektrické vedení 22kV včetně 3 trafostanic 

• Občanská vybavenost v centru Jickovic – obecní úřad, knihovna, 

hasičská zbrojnice, prodejna, hostinec se sálem na cca 50 lidí, 

kaple. 

• Tělovýchova: V centru sídla Jickovice je plocha sportovního areálu 

(hřiště).  
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10 KOSTELEC NAD VLTAVOU 

 

Počet obyvatel: 381 
Rozloha správního území: 33 km2 
Počet katastrálních území: 4 
Počet částí obce: 4 

 

URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ  

V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 

Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad 

Hygienické 
závady 

• Výskyt staré ekologické zátěže. ZH6 

Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel 

Požadavek na asanaci staré ekologické zátěže. 

HODNOTY STANOVENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Přírodní hodnoty • památné stromy 

• NATURA2000 (ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy) 

• místo krajinného rázu (Orlík) 

• územního systému ekologické stability (nadregionální, regionální, 

lokální) 

• vodní plochy a vodní toky (zejména vodní nádrž Orlík a rybníky 

Silvestr, Návrat, Sobík) 

• lesní plochy (zejména lesní komplexy podél vodní nádrže Orlík a 

okolo sídla Sobědraž) 

• bonitovaná půdní ekologická jednotka s I. a II. třídou ochrany 

 

Kulturní hodnoty Architektonické hodnoty 

• nemovité kulturní památky 

• významné stavby (architektonicky nebo historicky cenné, stavební 

dominanty) 

• region lidové architektury Střední Povltaví, Jistebnicko a Česká Sibiř 

Urbanistické hodnoty 

• cenná urbanistická kompozice (návesní prostor v Kostelci nad 

Vltavou, Zahrádce a Sobědraži) 

• vesnická památková zóna Zahrádka 
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Civilizační hodnoty • dopravní infrastruktura (dobrá dopravní obslužnost z hlediska 

vyjížďky)   

• vyhlídkové body 

• turistické trasy a cyklotrasy 

• významná oblast cestovního ruchu 

• vltavská vodní cesta 

• veřejná občanská vybavenost  
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11 KOVÁŘOV 

 

Počet obyvatel: 1451 
Rozloha správního území: 50 km2 
Počet katastrálních území: 11 
Počet částí obce: 17 

 

URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ  

V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 

Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad 

Hygienické 
závady 

• Výskyt staré ekologické zátěže. ZH7 

Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území 

V těsné blízkosti sídla Vepice se nachází dobývací prostor a chráněné ložiskové území. N4 

Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel 

• Požadavek na asanaci staré ekologické zátěže. 

• Umožnit rozvoj občanské vybavenosti s ohledem na význam obce v ORP Milevsko (středisková 

obec). 

 

HODNOTY STANOVENÉ VLASTNÍM PRŮZKUMEM 

Přírodní hodnoty • památný strom Žebrákovská lípa 

• přírodní památka Bachmač 

• NATURA2000 Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy 

• místo krajinného rázu Orlík 

• vodní plochy (VKP ze zákona) 

• lesy (VKP ze zákona) 

• BPEJ I. a II. třídy ochrany 

 

Kulturní hodnoty Architektonické hodnoty – nemovité kulturní památky 

• Chrást 

− tvrz Holešice 

− venkovská usedlost (čp. 17) 

− kaplička sv. Jana Nepomuckého 

• Kovářov  

− kostel Všech svatých 
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− socha sv. Jana Nepomuckého 

− fara (čp. 1) 

− sousoší Kalvárie 

− venkovská usedlost (čp. 28) 

• Lašovice  

− kostel Navštívení p. Marie 

− pomník obětem nacismu 

• Předbořice  

− kostel sv. Filipa a Jakuba – areál 

− venkovská usedlost (čp. 10) 

• Vepice  

− tvrz 

• Vesec  

− zámek Slavoňov 

− socha sv. Jana Nepomuckého 

• Vladyčín  

− venkovská usedlost (čp. 5, 2) 

• Zahořany  

− venkovská usedlost (čp. 26) 

− Boží muka 

Architektonické hodnoty – významné stavby 

• Březí u Kovářova  

− kaplička 

− venkovské stavení (čp. 7, 2, 8, 6) 

− Hostín  

− kapličky 

− Záluží  

Dobrá Voda u Kovářova  

− kaplička 

− zvonička 

• Chrást u Zahořan  

− venkovský dům (čp. 21) 

• Kovářov  

− kaplička u silnice k Vepicům 

− venkovská usedlost (bývalý mlýn) 

− věž kostela Všech svatých 

− vodojem 

• Předbořice u Zahořan  

− kaplička  

− roubenka (čp. 5) 

− roubený špýchar (čp. 20) 

− kostel sv. Filipa a Jakuba 

• Radvánov 

− kaplička 

• Zlučín  

− kaplička 

• Vepice  

− návesní kaple 
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− venkovská usedlost (čp. 24) 

− statek (čp. 7) 

− venkovský dům (čp. 18) 

• Vesec  

− návesní kaple 

− dům (čp. 7) 

− venkovská usedlost 

− venkovský dům (čp. 30) 

− návesní kaple 

− poloroubenka (čp. 8) 

− komín bývalého pivovaru 

• Vladyčín  

− výklenková kaplička 

− roubenka 

− venkovské stavení 

− statek (čp. 3) 

− zvonička 

− rozsáhlý statek s roubenou budovou ve dvoře 

• Řenkov  

− roubenka 

• Zahořany  

− kaplička 

− roubený špýchar a stodola (čp. 23) 

− dům (čp. 7) 

− boží muka ze 17. století 

− kostel narození Panny Marie 

• Žebrákov u Zahořan  

− kaplička 

Urbanistické hodnoty 

• Březí  

− návesní prostor a několik roubených chalup 

• Dobrá Voda  

− návesní prostor 

• Holešice  

− zbytky bývalé tvrze s částečně zachovalým valem a příkopem a 

zbytkem polokruhové bašty 

• Chrást  

− návesní prostor 

• Jalovčí  

− osada s kapličkou zasvěcené Nanebevzetí Panny Marie 

• Kovářov  

− návesní prostor s kostelem a hřbitovem 

• Předbořice  

− návesní prostor s množstvím roubených stavení 

• Radvánov  

− návesní prostor  

− statek (čp. 16) 

• Zlučín  
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− venkovská zástavba  

• Vepice  

− centrální prostor  

• Kotýřina  

− návesní prostor  

• Vesec  

− historické centrum obce 

− zámecký areál Slavoňov 

• Řenkov  

− návesní prostor  

• Vladyčín  

− návesní prostor 

• Zahořany  

− návesní prostor 

• Lašovice  

− návesní prostor 

• Záluží  

− návesní prostor s dochovaným starobylým rázem 

• Žebrákov  

− historické jádro obce 

• Žebrákov u Zahořan  

− vesnická památková zóna Žebrákov 

 

Civilizační hodnoty • Vyhlídkové body 

− Kouty I 

− Kouty II 

− Drahoniny 

− Onen svět – Langova rozhledna 

− Koňský Vrch u Zahořan 

− Homole  

− Roudnice 

• Cyklotrasa 

• Hipostezka 

• Turistické trasy 

• Naučná stezka 

• Vodní cesta 
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12 KŘIŽANOV 

 

Počet obyvatel: 104 
Rozloha správního území: 3 km2 
Počet katastrálních území: 1 
Počet částí obce: 1 

 

URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ  

V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 

Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území 

Objekt zařazený do skupiny B (zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií 

způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o 

změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), resp. 

stanovená zóna havarijního plánování, zóna parametru 2R pro nadzemní nádrže a zóna 

parametru 2R pro železniční vlečku má negativní dopad na bezpečnost (civilní ochranu 

obyvatel) uvedených obcí. 

N5 

HODNOTY STANOVENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Přírodní hodnoty • místo krajinného rázu (Rukáveč) 

• územní systém ekologické stability (lokální) 

• vodní plochy a vodní toky (zejména rybník Velký Prachovský) 

• lesní plochy (zejména lesní komplexy v severovýchodní části 

správního území obce) 

• bonitovaná půdní ekologická jednotka s I. a II. třídou ochrany 

 

Kulturní hodnoty Architektonické hodnoty – nemovité kulturní památky  

• zvonice – kaple P. Marie Sepekovské (rejst. číslo ÚSKP 18474/3-

2586) 

• sloup se sochou P. Marie (rejst. číslo ÚSKP 15476/3-2587) 

 

Civilizační hodnoty • dopravní infrastruktura (dobrá dopravní obslužnost z hlediska 

vyjížďky)   

• veřejná občanská vybavenost  

 

  



| 27 

územně analytické podklady ORP Milevsko |5. aktualizace     
 

13 KUČEŘ 

 

Počet obyvatel: 187 
Rozloha správního území: 11 km2 
Počet katastrálních území: 1 
Počet částí obce: 1 

 

URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ  

V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 

Nebyly identifikovány. 

HODNOTY STANOVENÉ VLASTNÍM PRŮZKUMEM 

Přírodní hodnoty • památný strom Kučeřský jalovec 

• NATURA2000 Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy 

• místo krajinného rázu Zvíkov a Rukáveč 

• vodní plochy (VKP ze zákona) 

• lesy (VKP ze zákona) 

• BPEJ I. a II. třídy ochrany 

 

Kulturní hodnoty Architektonické hodnoty – nemovité kulturní památky 

• tvrz Obrovy hroby 

• kamenný kříž 

Architektonické hodnoty – významné stavby 

• kostel sv. Václava 

 

Civilizační hodnoty • vyhlídkové body 

− Peklo 

− Zvíkovský most 

− Chumelák 

− rozcestí na obcí Kučeř 

• cyklotrasa 

• turistické trasy 

• vodní cesta 
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14 KVĚTOV 

 

Počet obyvatel: 116 
Rozloha správního území: 16 km2 
Počet katastrálních území: 2 
Počet částí obce: 2 

 

URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ  

V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 

Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad 

Urbanistické 
závady 

• Vymezení vesnické památkové zóny neodpovídá skutečnému stavu 

území, jeho urbanistických a architektonickým hodnotám. Výrazně 

limitující prvek dalšího rozvoje obce. 

ZU4 

HODNOTY STANOVENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Přírodní hodnoty • registrovaný významný krajinný prvek – lipová alej Svatý Ján 

• přírodní památka Rukávečská obora 

• NATURA2000 – ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy 

• Památný strom Dub u Květovské obory 

 

Kulturní hodnoty Architektonické hodnoty – nemovité kulturní památky  

• kostel sv. Bartoloměje (číslo ÚSKP: 25492/3-2539) 

• vesnická památková zóna Květov (číslo ÚSKP: 2241) 

• nemovitá kulturní památka – usedlost č.p. 2 (číslo ÚSKP: 36031/3-

2591) 

• nemovitá kulturní památka – usedlost č.p. 3 (číslo ÚSKP: 24855/3-

2592) 

• nemovitá kulturní památka – usedlost č.p. 4 (číslo ÚSKP: 17474/3-

2593) 

• kostel sv. Jana Křtitele a P. Marie (číslo ÚSKP: 31364/3-2594) 

• zámeček Tyrolský dům (číslo ÚSKP: 34909/3-2590) 

• kaple sv. Huberta (číslo ÚSKP: 31924/3-2595) 

Architektonické hodnoty – významné stavby 

• roubený dům č.p. 15 

• roubená chalupa č.p. 16 

Urbanistické hodnoty 

• jádro obce Květov – náves vřetenovitého tvaru 

• prostor před kostelem sv. Jana Křtitele a P. Marie s lipovou alejí 
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Civilizační hodnoty • vyhlídková místa 

• významné pohledové a kompoziční osy a pohledové horizonty 

• veřejná infrastruktura (občanské vybavení, veřejná prostranství 

pěší a cyklistické stezky nebo trasy) 
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15 MILEVSKO 

 

Počet obyvatel: 8280 
Rozloha správního území: 43 km2 
Počet katastrálních území: 6 
Počet částí obce: 6 

 

URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ  

V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 

Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad 

Urbanistické 
závady 

• Podoba přednádražního prostoru železniční stanice Milevsko spolu 

se samotným objektem železniční stanice. 

ZU5 

• Umístění a podoba autobusového nádraží včetně příjezdu 

k němu. 

ZU6 

 • Řešení průchodu silnice II/105 v kontaktu nám. E. Beneše. ZU7 

Dopravní 
závady 

• Průchod silnice II/105 zastavěným územím, kdy parametry 

komunikace neodpovídají příslušným normám a dále veřejný 

prostor není dimenzován na dopravní kapacity provozu této 

komunikace. 

ZD4 

Hygienické 
závady 

• Výskyt staré ekologické zátěže. ZH8 

• Existence skládky (skládka a sběrný dvůr Jenišovice). ZH9 

Požadavky na zmírnění nebo omezení vzájemných střetů záměrů na provedení změn 

v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s hodnotami v území 

Křížení záměru přeložky silnice II/141 s návrhem přestavby přednádražního prostoru 

železniční zastávky Milevsko a rozvojovými plochami v návaznosti na tuto zastávku. 

S1 

Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území 

Zastavěným územím obce prochází záplavové území Milevského potoka. N6 

Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel 

• Požadavek na asanaci staré ekologické zátěže. 

• Požadavek na řešení poměrně velkých produkčních bloků orné půdy (místní část Velká). 

• Využít potenciál silnice I/19 a přeložky silnice II/105 a navrhnout rozvojové plochy pro 

podnikatelské aktivity. 
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HODNOTY STANOVENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Přírodní hodnoty • památné stromy 

− Jenišovický Javor 

− Jenišovická hrušeň 

− Javor na Vinicích 

− Klášterní lípa 

− Lípa u hřbitova 

− Sádecký dub 

• přírodní památky 

− Boukal 

− Sobědražský prales  

• NATURA2000 – ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy 

• NATURA2000 – evropsky významná lokalita Boukal  

• významný krajinný prvek Hajda (lipová alej) 

 

Kulturní hodnoty Architektonické hodnoty – národní kulturní památky 

• klášter premonstrátů v Milevsku 

• kostel sv. Jiljí 

Architektonické hodnoty – nemovité kulturní památky  

• Milevsko 

− sloup se sochou P. Marie 

− kostel sv. Bartoloměje 

− kaple sv. Jana Nepomuckého 

− budova bývalé radnice (č.p. 1) 

− neorenesanční budova radnice (č.p.420) 

− fara (č.p. 3) 

− synagoga (č.p. 209) 

− soubor secesních vil (č.p. 479, 480, 481, 482, 483, 484) 

− pomník revoluce 1945 s kašnou (na náměstí E. Beneše) 

− spořitelna (č.p. 6) 

− kaple P. Marie 

− dům s dochovanou secesní fasádu (č.p.156) 

• Něžovice  

− zámek Jenišovice 

• Velká u Milevska 

− špýchar (č.p. 8) 

− komora (č.p. 20) – zbourána někdy v 60. až 70. letech 20. století 

− venkovské usedlosti (č.p. 3 a 5) 

− socha sv. Jana Nepomuckého 

− dvě brány a ohradní zeď (brány s ohradní zdí tvoří jižní hranici 

areálu usedlosti č.p. 2) 

Architektonické hodnoty – významné stavby 

• Dmýštice 

− kaple 

• Klisín 

− novorománská kaplička 

− sýpka v usedlosti č.p.8 
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− roubenky (č.p. 2 a 10) 

− chalupa (č.p. 17) 

• Něžovice 

− kaplička 

• Rukáveč 

− kaplička 

• Velká u Milevska 

− kaplička 

− venkovská usedlost (čp. 2) 

− chalupa (č.p. 6) 

− domy (č. p. 7 a 15) 

Urbanistické hodnoty 

• Velká u Milevska 

− návesní prostor 

• Milevsko 

− komplex kláštera premonstátů 

− historický intravilán města; městský uliční prostor centra 

• Něžovice 

− historické jádro sídla kolem kapličky a rybníka 

• Rukáveč 

− centrální prostor s rybníkem 

 

Civilizační hodnoty • vyhlídková místa 

− Karlov 

− Šibený vrch 

− Zvíkovec 

− Milevsko 

• cyklotrasa 

• hipostezka 

• turistické trasy 

• naučná stezka 
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16 OKROUHLÁ 

 

Počet obyvatel: 61 
Rozloha správního území: 4 km2 
Počet katastrálních území: 1 
Počet částí obce: 1 

 

URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ  

V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 

Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území 

Objekt zařazený do skupiny B (zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií 

způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o 

změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), resp. 

stanovená zóna havarijního plánování, zóna parametru 2R pro nadzemní nádrže a zóna 

parametru 2R pro železniční vlečku má negativní dopad na bezpečnost (civilní ochranu 

obyvatel) uvedených obcí. 

N7 

HODNOTY STANOVENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Přírodní hodnoty • místo krajinného rázu (Rukáveč) 

• územní systém ekologické stability (lokální) 

• vodní plochy a vodní toky (zejména rybník Ostrovský a Velký 

Prachovský) 

• lesní plochy (zejména lesní komplexy Rukávečské obory) 

• bonitovaná půdní ekologická jednotka s I. a II. třídou ochrany 

 

Kulturní hodnoty • nemovitá kulturní památka tvrziště (rejst. číslo ÚSKP 15923/3-

2669) 

• významné stavby (architektonicky nebo historicky cenné, stavební 

dominanty 

 

Civilizační hodnoty • dopravní infrastruktura (dobrá dopravní obslužnost z hlediska 

vyjížďky)   

• veřejná občanská vybavenost  
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17 OSEK 

 

Počet obyvatel: 138 
Rozloha správního území: 5 km2 
Počet katastrálních území: 1 
Počet částí obce: 1 

 

URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ  

V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 

Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad 

Hygienické 
závady 

• Výskyt staré ekologické zátěže. ZH10 

Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel 

• Požadavek na asanaci staré ekologické zátěže. 

• Požadavek na řešení poměrně velkých produkčních bloků orné půdy. 

HODNOTY STANOVENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Přírodní hodnoty • NATURA2000 – Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy 

• místo krajinného rázu Rukáveč  

• územního systému ekologické stability (regionální, lokální) 

• vodní plochy a vodní toky 

• lesní plochy 

• bonitovaná půdní ekologická jednotka s I. a II. třídou ochrany 

 

Kulturní hodnoty • nemovitá kulturní památka – boží muka (rejst. číslo ÚSKP 19595/3-

2670) 

• významná stavba – kaplička 

 

Civilizační hodnoty • dopravní infrastruktura (dobrá dopravní obslužnost z hlediska 

vyjížďky)   

• významná oblast cestovního ruchu 

• veřejná občanská vybavenost  
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18 PŘEBOROV 

 

Počet obyvatel: 144 
Rozloha správního území: 4 km2 
Počet katastrálních území: 1 
Počet částí obce: 1 

 

URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ  

V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 

Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území 

Areál bývalé obalovny se nachází v záplavovém území Milevského potoka. N8 

Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel 

• Požadavek na řešení poměrně velkých produkčních bloků orné půdy. 

HODNOTY STANOVENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Přírodní hodnoty • územní systém ekologické stability 

• vodní plochy a vodní toky 

• lesní plochy 

 

Kulturní hodnoty • významné stavby (architektonicky významné objekty  

 

Civilizační hodnoty • veřejná infrastruktura (dopravní, technická, občanské vybavení, 

veřejná prostranství) 

• vyhlídková místa a rozhledny 
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19 PŘEŠTĚNICE 

 

Počet obyvatel: 288 
Rozloha správního území: 10 km2 
Počet katastrálních území: 3 
Počet částí obce: 4 

 

URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ  

V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 

Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad 

Hygienické 
závady 

• Výskyt staré ekologické zátěže. ZH12 

Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel 

• Požadavek na asanaci staré ekologické zátěže. 

• Požadavek na řešení poměrně velkých produkčních bloků orné půdy. 

HODNOTY STANOVENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Přírodní hodnoty • bodové a plošné prvky zeleně – Mezi nejvýznamnější bodové nebo 

plošné prvky zeleně, které se nacházejí také uvnitř zastavěného 

území, je možno zařadit zejména sad u čp. 4, nebo např. rybníky s 

doprovodnou a břehovou zelení, samozřejmě všechny lesy s 

množstvím dalších přírodních prvků. 

• liniové prvky zeleně – Mezi nejvýznamnější liniové prvky zeleně je 

možno zařadit nepřeberné množství kaskádovitě uspořádaných 

liniových remízků tvořených zejména listnatými stromy. Zeleň 

zejména podél komunikací, uvnitř a na okrajích sídla, meze a 

rozhraní, např. mezi lesem a ornou půdou. 

 

Kulturní hodnoty Architektonické hodnoty 

• všechny statky a chalupy, které svou hmotou a tvarem zapadají do 

obrazu sídel, např.: 

− Přeštěnice: čp. 30, 15 včetně roubené stodoly,  

− výbornou ukázkou mistrovství zdejších stavitelů je roubenka u 

čp. 1 a kaplička v centru obce, 

− Držkrajov: čp. 10, 24, 25, 8, 3, 1, 28, 29 a při průjezdu na náves 

od jihu krásná stodola pod čp. 24, kaplička dominující návsi 
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− Týnice: čp. 6, 1 včetně velmi pěkné předsazené brány a při 

průjezdu od Přeštěnic na pravé straně krásná roubená stodola 

u čp. 4, kaplička uprostřed návsi, 

− Mlčkov: zemědělská usedlost čp. 4, pod ní kaplička s lipami 

Urbanistické hodnoty 

• Přeštěnice: prostor kolem kapličky v centru obce 

• Držkrajov: urbanisticky hodnotný návesní prostor, který působí 

celkově přívětivým dojmem, z něho pak zejména severní část 

• Týnice: prostor kolem kapličky na návsi 

Menší sakrální stavby včetně doprovodné zeleně 

• V krajině drobné sakrální stavby zejména kříže u polí a historických 

cest, např. zrekonstruovaný kříž jihozápadně od Držkrajova, kříž u 

čp. 23 v Přeštěnicích, kříž za mostkem přes potok při průjezdu do 

Držkrajova. 

 

Civilizační hodnoty • V územně plánovací dokumentace nejsou definovány. 
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20 SEPEKOV 

 

Počet obyvatel: 1343 
Rozloha správního území: 29 km2 
Počet katastrálních území: 3 
Počet částí obce: 3 

 

URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ  

V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 

Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad 

Urbanistické 
závady 

• Řešení předprostoru před úřadem městyse – potenciál vzniku 

kvalitního prostoru náměstí. 

ZU8 

Hygienické 
závady 

• Výskyt staré ekologické zátěže. ZH13 

Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel 

• Požadavek na asanaci staré ekologické zátěže. 

• Umožnit rozvoj občanské vybavenosti s ohledem na význam obce v ORP Milevsko (středisková 

obec). 

HODNOTY STANOVENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Přírodní hodnoty • V územně plánovací dokumentace nejsou definovány. 

 

Kulturní hodnoty Líšnice 

• plochy veřejných prostranství a shlukové venkovské zástavby v 

centrální partii návsi  

• jižní a severovýchodní partie převážně štítových uspořádání dvorců 

s lánovými plužinami 

Sepekov 

• nástupní osy poutního místa (nástupní osy ke kostelu) a okolí 

poutního místa 

Zálší 

• Štítové uspořádání hmot, převažujících větších objemů dvorcových 

statků, utváří celý kompoziční charakter sídla. 

 

Civilizační hodnoty • základní civilizační hodnotou území je především existence 

stávajícího stavebního fondu a stávající dopravní a technické 

infrastruktury 
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• z nadřazené dokumentace významné dopravní a technické záměry  

• plocha přestavby chátrajícího zemědělského areálu 

• stávající meliorační systém navržený k revitalizaci 
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21 STEHLOVICE 

 

Počet obyvatel: 96 
Rozloha správního území: 4 km2 
Počet katastrálních území: 1 
Počet částí obce: 1 

 

URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ  

V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 

Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad 

Hygienické 
závady 

• Výskyt staré ekologické zátěže. ZH14 

Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel 

Požadavek na asanaci staré ekologické zátěže. 

HODNOTY STANOVENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Přírodní hodnoty • NATURA2000 – ptačí oblast Údolí Vltavy a Otavy (severní části 

území) 

• místo krajinného rázu Rukáveč (téměř celé správní území obce) 

• zemědělská půdy I. a II. třídy ochrany 

• vodní plochy (v jižní části území výrazně se uplatňující jako 

krajinotvorné prvky) 

• Jetětický potok 

 

Kulturní hodnoty Urbanistické hodnoty 

• návesní prostor s hodnotnou venkovskou zástavbou (historická 

část sídla  

Kulturní památky  

• kaple sv. Jana Nepomuckého (číslo dle rejstříku ÚSKP 17750/3-

2765) 

Objekty drobné architektury 

• Drobné sakrální stavby v krajině, kříže, boží muka apod. 

Veřejná zeleň 

• liniová nebo solitérní zeleň, která se podílí na harmonickém 

utváření obrazu a charakteru sídla 

• lípy u kapličky ve východní části obce 
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Civilizační hodnoty • dopravní infrastruktura (dobrá dopravní obslužnost z hlediska 

vyjížďky) 

• veřejná občanská vybavenost (obecní úřad a hasičská zbrojnice) 

• cyklotrasa 
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22 VESELÍČKO 

 

Počet obyvatel: 218 
Rozloha správního území: 5 km2 
Počet katastrálních území: 2 
Počet částí obce: 2 

 

URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ  

V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 

Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel 

Požadavek na řešení poměrně velkých produkčních bloků orné půdy. 

HODNOTY STANOVENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Přírodní hodnoty • významné krajinné prvky ze zákona (lesy, vodní toky, rybníky, 

údolní nivy), 

• prvky územního systému ekologické stability (lokální), 

• významné plochy zeleně – stromové aleje, břehové porosty, 

skupiny vzrostlých stromů v zastavěném území a krajině, 

• plochy v nezastavěném území vymezené v územním plánu jako 

plochy smíšené nezastavěného území (MN). 

 

Kulturní hodnoty • urbanistická struktura a architektonický ráz zástavby sídla 

• historické jádro původní zástavby sídla 

• kulturní krajina a dochovaný krajinný ráz území 

• památky místního významu, které nejsou zapsány v Ústředním 

seznamu kulturních památek ČR - tj. objekty přispívající k identitě 

území (drobné sakrální stavby, památníky, pomníky, …) včetně 

jejich okolí 

Architektonicky významné stavby a jejich soubory 

• bývalý zámek ve Veselíčku, 

• usedlost č.p. 18, část obce Bilina 

Památkově chráněné objekty 

• socha sv. Erazma – před západním průčelím kostela sv. Anny 

• socha sv. Jana Nepomuckého – před západním průčelím kostela 

sv. Anny 

• kostel sv. Anny – severní okraj sídla 

• hrobka rodiny Nádherných – zámecký park 
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Civilizační hodnoty • Jedná se o hodnoty území spočívající v jeho vybavení dopravní a 

technickou infrastrukturou.  

• Za civilizační hodnotu se dá považovat v podstatě celé zastavěné 

území, které zahrnuje prostor stavebních parcel (zastavěných 

ploch a dvorů) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží 

účelu, pro který byly stavby zařízeny. 
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23 VLKSICE 

 

Počet obyvatel: 143 
Rozloha správního území: 8 km2 
Počet katastrálních území: 2 
Počet částí obce: 4 

 

URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ  

V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 

Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel 

Požadavek na řešení poměrně velkých produkčních bloků orné půdy. 

HODNOTY STANOVENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Přírodní hodnoty • zemědělská půda I. a II. třídy ochrany 

• vodní plochy (výrazně se uplatňující jako krajinotvorný prvek) 

• lesní plochy 

• místo krajinného rázu 

 

Kulturní hodnoty Urbanistické hodnoty 

• návesní prostor kolem kaple a tvrze Vlksice 

• venkovská zástavba v západní části sídla Vlksice 

• sídlo Klokočov 

Kulturní hodnoty  

• sídlo Střítež 

− kaplička 

− venkovské stavení, číslo popisné 16 

− venkovská usedlost, číslo popisné 8 (nemovitá kulturní památka, 

číslo rejstříku 18698/3 – 2771) 

− venkovská usedlost, špýchar a poloroubená stodola, číslo 

popisné 18  

• sídlo Dobřemilice 

− kaplička 

− venkovská usedlost, číslo popisné 4 

− venkovské stavení, číslo popisné 2 

• sídlo Vlksice 

− kaplička  
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− venkovská usedlost – z toho jen špýchar, číslo popisné 2 

− venkovské stavení, číslo popisné 7 

− tvrz, číslo popisné 1 (nemovitá kulturní památka, číslo rejstříku 

36580/3 – 2808) 

− statek s bránou (samoty Rybárna) 

Objekty drobné architektury 

• drobné sakrální stavby v krajině, kříže, boží muka apod. 

Veřejná zeleň 

• liniová nebo solitérní zeleň, která se podílí na harmonickém 

utváření obrazu a charakteru sídla 

 

Civilizační hodnoty • dopravní infrastruktura (dobrá dopravní obslužnost z hlediska 

vyjížďky) 

• veřejná občanská vybavenost (obecní úřad, hasičská zbrojnice, 

obchod) 

• hipostezka (k. ú. Střítež u Milevska) 

• turistická trasa a cyklotrasa 
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24 ZBELÍTOV 

 

Počet obyvatel: 349 
Rozloha správního území: 3 km2 
Počet katastrálních území: 1 
Počet částí obce: 1 

 

URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ  

V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 

Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel 

Požadavek na řešení poměrně velkých produkčních bloků orné půdy. 

HODNOTY STANOVENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Přírodní hodnoty • územního systému ekologické stability (regionální, lokální) 

• vodní plochy a vodní toky 

• lesní plochy 

• bonitovaná půdní ekologická jednotka s I. a II. třídou ochrany 

 

Kulturní hodnoty • nemovité kulturní památky – kaple P. Marie Sepekovské (rejst. číslo 

ÚSKP 18652/3-2833) 

 

Civilizační hodnoty • dopravní infrastruktura (dobrá dopravní obslužnost z hlediska 

vyjížďky)   

• vyhlídkové body 

• významná oblast cestovního ruchu 

• veřejná občanská vybavenost  
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25 ZBĚŠIČKY 

 

Počet obyvatel: 155 
Rozloha správního území: 6 km2 
Počet katastrálních území: 3 
Počet částí obce: 3 

 

URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ  

V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 

Nebyly identifikovány. 

HODNOTY STANOVENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Přírodní hodnoty • významné krajinné prvky ze zákona (lesy, vodní toky, rybníky, 

údolní nivy) 

• prvky územního systému ekologické stability 

• významné plochy zeleně – stromové aleje, břehové porosty, 

skupiny vzrostlých stromů v zastavěném území a krajině 

• - plochy v nezastavěném území vymezené v územním plánu jako 

plochy přírodní (P) a plochy smíšené nezastavěného území (SN) 

 

Kulturní hodnoty • urbanistická struktura a architektonický ráz zástavby sídla 

• kulturní krajina a dochovaný krajinný ráz území 

• památky místního významu, které nejsou zapsány v Ústředním 

seznamu kulturních památek ČR - tj. objekty přispívající k identitě 

území (drobné sakrální stavby, památníky, pomníky, …) včetně 

jejich okolí 

Nemovité kulturní památky 

• Židovský hřbitov 

• Venkovský dům 

• Mohylové pohřebiště 

 

Civilizační hodnoty • Jedná se o hodnoty území spočívající v jeho vybavení dopravní a 

technickou infrastrukturou. 
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26 ZHOŘ 

 

Počet obyvatel: 303 
Rozloha správního území: 12 km2 
Počet katastrálních území: 4 
Počet částí obce: 5 

 

URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ  

V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 

Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel 

Požadavek na řešení poměrně velkých produkčních bloků orné půdy. 

HODNOTY STANOVENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Přírodní hodnoty • památný strom 

• přírodní park Jistebnická vrchovina 

• územního systému ekologické stability (regionální, lokální) 

• vodní plochy a vodní toky (zejména Hrůzský a Nadějkovský rybník) 

• lesní plochy 

 

Kulturní hodnoty Nemovité kulturní památky  

• v sídle Zhoř 

− roubená komora a brána v areálu zděných staveb č. p. 9 

− roubené obytné stavení a špýchar č. p. 10 

− venkovská usedlost č. p. 5 

• v sídle Osletín 

− návesní kaple p. Marie 

− brána a stodola u č. p. 3 

• v sídle Zbislav 

− venkovská usedlost č. p. 1 

Významné stavby 

• v sídle Blehov 

− kaplička  

− venkovský dům s branou č. p. 7 

− venkovské stavení č. p. 3 

• v sídle Zbislav 

− kaplička 
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− soubor venkovských stavení v severní části návsi 

− městský dům s barokním štítem 

• v sídle Zhoř 

− kaplička 

− roubenka č. p. 5 

• v sídle Březí 

− kaplička 

− venkovské stavení č. p. 4 

 

Civilizační hodnoty • dopravní infrastruktura   

• turistické trasy 

• veřejná občanská vybavenost 

• technická infrastruktura 
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27 SPOLEČNÉ POŽADAVKY PRO VŠECHNY OBCE 

Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel 

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

• Při návrhu nových zastavitelných ploch přednostně využívat možnosti doplnění proluk v zastavěném 

území a využití brownfield. Další zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na demografický vývoj a 

reálnou možnost výstavby ve vymezené zastavitelné ploše. 

• Vytvořit podmínky v plochách nezastavěného území umožňující realizaci mimolesní zeleně v krajině, 

realizaci vodních ploch a toků apod.   

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ 

• Navrhovat polyfunkční využití sídel, tj. preferovat jejich smíšené využití (bydlení, podnikatelská 

činnost, občanské vybavení). 

• Vytvořit podmínky pro využití potenciálu území pro cestovní ruch, zejména umožnit realizaci 

cyklotras, cyklostezek a pěších stezek a ve vazbě na mě umožnit realizaci potřebného mobiliáře 

(odpočívky, dobíjecí stanice, značení apod.). 

• Vytvořit podmínky pro řešení špatné kvality vody ve vodní nádrži Orlík, což v důsledku snižuje 

rekreační potenciál celé oblasti Orlické nádrže. 

SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

• Zastavitelné plochy pro bydlení koncipovat způsobem upřednostňujícím potřeby obyvatel před 

ekonomickou efektivitou, tj. s dostatečným podílem veřejných prostranství, logickou vazbou na 

stávající sídlo, s možností kvalitního dopravního připojení včetně pěších propojení apod. 

• Vytvořit podmínky pro rozvoj chybějící občanské vybavenosti (nejčastěji návrhem smíšené využití 

ploch s rozdílným způsobem využití) nebo zajištění její lepší dostupnosti v jiných sídlech (řešením 

dopravní infrastruktury, nových propojení apod.)   a to vždy s ohledem na demografický vývoj, 

vzdálenost od středisek osídlení apod. 

• Vytvořit podmínky pro možnost napojení obecních vodovodů na vodárenskou soustavu Jižní Čechy. 

 

 

 

 


