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2.4  HISTORICKÝ VÝVOJ 

2.4.1  Tradiční zastavění 

- je zastoupeno původními vesnickými statky s hospodářskými částmi. 

2.4.2  Památkově chráněné objekty 

2.4.2.1 ALBRECHTICE  

 katal.č.  2442 brána u č.p. 12 

  2443 zemědělská usedlost č.p. 28 

  2444 kostel sv. Petra a Pavla se hřbitovem 

  2445 archeologická lokalita - mohyly 

2.4.2.2 CHŘEŠŤOVICE  

 katal.č.  2519 Zámek 

  2520 Kostel sv. J.Křtitele 

  2521 Kaplička sv. J.Nepomuckého 

  2522 Kaple sv. Anny 

  2523 Boží muka 

  2524 Archeologická lokalita - knovízské a slovanské hradiště 

2.4.2.3 JEHNĚDNO  

 katal.č.  2536 Chalupa č.p. 33 

  2537 Brána u č.p. 4 

2.4.2.4 ÚDRAŽ  

 katal.č.  2787 Sýpka s ” bratrskou kaplí  

  2788 Archeol. lokalita - skupina mohyl 

  2789 Archeol. lokalita - mohyly 

2.4.3  Archeologické lokality Území s archeologickými nálezy 

Evidované lokality se týkají pouze Albrechtic nad Vltavou, Chřešt'ovic a Údraže. V ostatních sídlech žádné 

archeol. lokality ani zájmy nejsou známy. 

Poř.č.SAS Název Kategorie UAN Katastr, okres 

22-41-15/17 Kopanina (Krajina) I Albrechtice nad Vltavou, Písek 

22-41-15/18 “V Kopcích“ I Albrechtice nad Vltavou, Písek 

22-41-20/11 Halštatské sídliště I Albrechtice nad Vltavou, Písek 

22-41-20/12 Nad Novou loukou I Albrechtice nad Vltavou, Písek 

22-41-20/13 
Albrechtice nad Vltavou - 

intravilán 
I Albrechtice nad Vltavou, Písek 

22-42-16/21 Na Skalce I Albrechtice nad Vltavou, Písek 

22-42-16/22 Holý vrch – předvrchol. I Albrechtice nad Vltavou, Písek 
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22-42-16/23 Na Skalce – depoty. I Albrechtice nad Vltavou, Písek 

22-42-16/24 Soutok Karlovky a Vltavy I Albrechtice nad Vltavou, Písek 

22-42-16/25 Hrad Újezdec I Albrechtice nad Vltavou, Písek 

22-42-16/26 Podhradní osada kolem brodu I Albrechtice nad Vltavou, Písek 

22-41-05/1 U sv. Jana – Na Poušti I Chřešťovice, Písek 

22-41-05/4 Kosín I Chřešťovice, Písek 

22-41-10/7 Chřešťovice – intravilán II Chřešťovice, Písek 

22-41-10/8 Kaplička sv.Anny I Chřešťovice, Písek 

22-41-10/3 
Nad levým břehem Mlackého 

potoka 
I Jehnědno, Písek 

22-41-10/4 U Hoška I Jehnědno, Písek 

22-41-10/5 Karvašiny I Jehnědno, Písek 

22-41-10/6 Jehnědno – intravilán II Jehnědno, Písek 

22-41-15/1 Les Palčice I Údraž, Písek 

22-41-15/10 Les Pikhart I Údraž, Písek 

22-41-15/11 Les Palčice I Údraž, Písek 

22-41-15/12 Les Pikhart I Údraž, Písek 

22-41-15/19 Údraž – intravilán I Údraž, Písek 

22-41-15/2 ZSO Palčice I Údraž, Písek 

22-41-15/3 Potok Stružkovský I Údraž, Písek 

22-41-15/4 
Les Pálčice – U Obrázku (U 

Buku) 
I Údraž, Písek 

22-41-15/5 Les Palčice – osamělá mohyla I Údraž, Písek 

22-41-15/8 Návěšní les – U Honzíčka I Údraž, Písek 

22-41-15/9 Lesní trať Valenta I Údraž, Písek 

 

ÚDRAŽ - Valenta - Pařenice, 1300 m JJV od kapličky v Údraži. - 4. 606. - 6. 7 – 8: a – 2 b - 5, d - 1. - 7. 

Pravěk. - 8. Návrh ACJ čj. 1868/73. - 9. Chadt 1881, č. 20, 178, Woldřich 1886, 16, Píč 1900, 155, zpp Vl, 

1942, 114 (Mádl, uvádí 13 mohyl), Michálek 1972, 11, 174, 111, tab. 241, 6, BZO 1974, 229 - 230, č. 251a 

(Michálek - Frolich). - 10. Bývalá sb. Ohrada u Hluboké nad Vltavou, bez i. č. 

ALBRECHTICE NAD VLTAVOU - 3. V kopcích, 400 až 500 m S od kostela v obci. - 4. 880/1. - 6. 

Původně asi 15: dnes b - 3 až 4, ostatní zničeny orbou. - 7. Střední d. bronzová, d. halštatská. - 9. Woldřich 

1883 s. 24, Taf. 11: Woldřich 1886, 12 - 14, Fig. 23 - 31, Woldřich 1893, 31, Taf. 1: 6 - 12, BZO 4, 1966, 53, 

č. lb (Frolich - Michálek), Michálek 1972, 11, 1 - 2, 111, tab. 70: 2, 71 A, B, C, ACJ čj. 765 - 767/46 (Bohm), 

1545 a 1556/58 (Hájek), 2448/58 (Beneš). - 10. M české Budějovice, i. č. J. 1. 28, J. 1. 36 - 38, J. 1. 41 - 44 

a-b, J. 11. 29 - 38, př. č. 1109/58.  
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ALBRECHTICE NAD VLTAVOU - 3. Nad novou loukou, 1900 m JV od kostela v obci, 300 m JV od 

hráze rybníka Vojtíšek. - 4. 1687/1. - 6. 1: b - l. - 7. Pravěk. - 8. Návrh AÚ. - 9. AÚ čj. 5649/73 (Beneš - 

Michálek). 

ALBRECHTICE NAD VLTAVOU - 3. Na skalce, 1400 m SSV od kapličky ve Všetci, 250 m Z od kóty 533 

m. - 4. 1687/1. - 6. 8 až - 5, b - 3, d - l . - 7. Pravěk - d. slovanská - 9. BZO 1975, v tisku (Frolich). 

CHŘEŠŤOVICE - 3. U sv. Jana - Na poušti (395 m n. m .), 1200 m SSV od kapličky v obci. 4. 449, 453, 

454, 455/1-3. - 7. Starší, střední a mladší d. bronzová, d. halštatská, d. slovanská a středověk. - 8. 2524. - 9. 

Píč 1909, 373, Dubský 1928 - 1930, 272 - 280, Maličký 1947 - 1948, 23, 25, Dubský 1949, 146 - 157, BZO 1, 

1963, 18, č. 50 (Beneš), BZO 2, 1964, 17, č. 43 (Beneš), BZO 4, 1966, 59, č. 20a (Frolich - Michálek), BZO 

5, 1967, 17, č. 43 (Beneš), BZO 971, 53 - 54, č. 68 (Frolich), NZ AlíJ čj. 2460/67 a 3031/73 (Michálek), AÚ 

čj. 311/32, 4279 a 6139/47 (Dubský). - 10. M Písek, i. č. A 427 - 440, A 1171, A 1172, A 1745, A 1746, př. č. 

373 377/72, 132/75, Exp. AÚ Plzeň, př. č. P 18/64, P 214 - 215/67 ad., ZDš Chřešt'ovice, sb. J. Frolich, 

Písek. - 11. Hradiště na ostrohu mezi řekou Vltavou a do ní se vlévajícím potokem Kozínem. Úzká šíje v J 

části, po níž byl přístup do hradiště, se rozšiřuje k S v ledvinovité podobě. Na SZ straně nad potokem dva 

valy s příkopem, další val byl zničen v J přístupové části. Obvod celého areálu hradiště 985 m, výměra asi 2 

ha. Při kostele slovanské kostrové pohřebiště. 

2.4.4  Region lidové architektury 

Písecko – Čimelicko: V regionu převládá klasicistní lidová architektura, pro kterou jsou typické polovalbové 

střechy. V území regionu lidové architektury je třeba zachovat kulturní dědictví, respektovat existenci 

nemovitých kulturních památek a jejich okolí minimalizací rušivých zásahů, zejména stavebních, respektovat 

a chránit drobné sakrální stavby a lidové objekty v obci i krajině včetně jejich okolí. 

2.5  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

2.5.1  Ochrana ovzduší 

V současné době je narušováno ovzduší lokálními tepelnými zdroji na tuhá nekvalitní paliva. Výhledově je 

uvažováno v návrhu s postupným přechodem na ušlechtilá paliva (el. energie, propan-butan, topný olej). 

Dále budou podporovány netradiční zdroje spalování dřevního odpadu, tepelná čerpadla v kombinaci s el. 

energií a kogenerační jednotky. 

Po stránce životního prostředí se jedná o území kvalitní, dobře provětrávané. 

2.5.2  Odpadové hospodářství 

Pevný domovní odpad je odvážen sběrnými vozy na řízenou skládku. S odvozem odpadů je uvažováno i 

výhledově. 

Plochu na vybudování sběrného dvoru pro tříděný odpad je možno vybudovat na stávající či navržené ploše 

zemědělského nebo technického areálu v Albrechticích. 

2.6  PŘÍRODNÍ PODMÍNKY 

2.6.1 Geologické poměry 

Základní horninou jsou žuly moldanubického plutonu, místy i ortoruly a migmatity; na dnech sníženin se 

místy uchovaly fragmenty neogenních písků, jílů a štěrků. 

Podrobný popis - viz kapitola č. 9 krajinná ekologie. 

2.6.2  Hydrogeologické poměry 
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V řešeném území se nachází žuly včetně leukokratních žul a granodioritů moldanubického plutonu a 

dyjského masivu, s propustností puklinovou. Koeficient transmisivity T < I.10-4, specifická vydatnost <0,1, 

index transmisivity Y < 5. 

2.6.3 Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické 

zajištění 

V řešeném území se nenachází ložiska nerostných surovin. 

2.6.4  Poddolovaná území 

V řešeném území se nenachází poddolovaná území. 

2.6.5  Radonová problematika 

V příloze jsou uvedeny orientační údaje z mapy radonového rizika 1 : 200 000. Podrobný průzkum bude 

řešen samostatnou přílohou. 

2.6.6 Ložiska nerostných surovin 

V řešeném území se nachází výhradní bilancované ložisko nerostných surovin. 

Název Číslo ložiska Subregistr Těžba Surovina 

Jehnědno 3139600 B 3 Jíly 

2.6.7 Chráněné ložiskové území 

V řešeném území se nachází výhradní bilancované chráněné ložiskové území (CHLÚ) 

Název 
Číslo chrán. 

ložiska 
Surovina 

Albrechtice nad Vltavou 03380000 Stavební kámen 

Slavětice u Všemyslic 08550000 Stavební kámen 

2.6.8  Sesuvné území 

V řešeném území se nachází sesuvné území v jižní části sídla Jehnědno. Tato oblast je dočasně uklidněná. 

2.7  OSTATNÍ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

2.7.1 Ochranná pásma 

Veškerá ochranná pásma jsou zakreslena v problémovém výkresu. 

2.7.1.1 OCHRANNÁ PÁSMA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ 

Uživatel území v blízkosti energetic. venkovních vedení je omezován ve své činnosti ochrannými pásmy. 

Jsou dána novelizovaným energetickým zákonem č. 222/1994 Sb., nabývající účinnosti dne I. I. 1995. 

U stávajících el. zařízení, vybudovaných před účinností tohoto zákona, zůstávají původní ochranná pásma, 

viz. §41 : 22 kV = 10 m. 

Ochranná pásma navrhovaných el. zařízení jsou zpracována v §19 zákona, z kterého citujeme: 

a) Ochranným pásmem se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti výrobního zařízení a rozvodného 

zařízení, určený k zajištění jejich spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob, 

b) Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách 

vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na 

každou stranu 
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u napětí nad 1kV do 35kV včetně 7 m 

u napětí nad 35kV do 110kV včetně 12 m 

u napětí nad 110kV do 220kV včetně 15 m 

u napětí nad 220kV do 400kV včetně 20 m 

u napětí nad 400kV 30 m 

Ochr. pásmo zděné el. stanice je ve vodorovné vzdálenosti 20m od oplocené, příp. obezděné hranice 

objektu. Ochr. pásmo mřížových a betonových trafostanic je 7m. Výjimky z ochr. pásem povoluje 

ministerstvo. 

c) V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno: 

- zřizovat stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé nebo 
výbušné látky, 

- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3m, 

- provádět činnost ohrožující venkovní vedení, spolehlivost a bezpečnost jeho provozu nebo životy, 
zdraví a majetek osob. 

d) V lesních průsecích jsou vlastníci a uživatelé nemovitostí povinni udržovat volný pruh pozemků o šířce 

4m po jedné straně základů podpěrných bodů. 

e) Ochranné pásmo podzemního vedení u napětí 22 kV činí 1m po obou stranách krajního kabelu. 

f) V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno: 

- provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 

- zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení a provádět činnosti, které by 
znemožnily nebo podstatně znesnadňovaly přístup k podzemnímu vedení nebo které by mohly 
ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, 

- vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 3 tuny. 

g) Ochranné pásmo transformoven a výroben elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve 

vodorovné vzdálenosti 20m kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu. 

h) V ochranném pásmu transformoven je zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek 

ohrožení životů, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice, nebo znemožňující 

či podstatně znesnadňující její údržbu,  

i) Výjimky z ochranných pásem povoluje ministerstvo. 

Další technická pásma a uspořádání podzemních inženýrských sítí jsou stanovena normou ČSN 73 6005 

- Prostorová úprava vedení technického vybavení, a dalšími souvisejícími technickými normami. Tyto 

normy je však nutno používat jako aplikované předpisy pro konkrétní technická řešení. Z toho důvody 

nejsou zde citovány jako možné mantinely, se kterými se územně plánovací podklady nebo územně 

plánovací dokumentace musí vyrovnat. 

§9 - Povinnosti a práva držitele autorizace 

- dodavatel (pro řešený případ JČE a.s., pozn. projektanta) je povinen poskytovat fyzickým či 
právnickým osobám, které osvědčí právní zájem, informace o umístění rozvodných zařízení a 
nezbytné údaje o nich. 

2.7.1.2 OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍCH ZDROJŮ 

V řešeném území se nachází vodní zdroje s ochrannými pásmy. Ta jsou zakreslena do hlavních i 

problémových výkresů. 

2.7.1.3 OCHRANNÉ PÁSMO ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 

V řešeném území se nachází ČOV s ochrannými pásmy, která jsou zakreslena do hlavních výkresů. 

2.7.1.4 OCHRANNÉ PÁSMO SILNIC A ŽELEZNIC 
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Sídly prochází státní silnice, jejichž ochranná pásma jsou zakreslena ve výkresech. 

2.7.1.5 OCHRANA PŘED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁTĚŽÍ 

Na navrhovaných plochách s rozdílným způsobem využití dotčených předpokládanou zvýšenou hygienickou 

zátěží - např. hlukem, prachem, uvnitř hlukových isofon, navrhovaných ochranných pásem apod. může být 

zástavba realizována teprve po provedení takových opatření, která zamezí nebo budou eliminovat tuto 

zvýšenou hygienickou zátěž a všechny zjištěné negativní vlivy. 

Ochrana před negativními vlivy z dopravní a technické infrastruktury  

V plochách v blízkosti silnic II. a III. tř, trafostanic mohou být situovány stavby pro bydlení, stavby pro 

občanské vybavení typu staveb pro účely školní a předškolní výchovy a pro zdravotní, sociální účely 

a funkčně obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu před hlukem (chráněný venkovní prostor a chráněný 

venkovní i vnitřní prostor staveb) až po splnění hygienických limitů z hlediska hluku či vyloučení 

předpokládané hlukové zátěže. Protihluková opatření v případě nesplnění hlukových limitů pro obtěžování 

hlukem nebudou hrazena z prostředků majetkového správce.  

Ochrana před negativními vlivy z provozu 

Pro plochy bydlení (jejichž součástí je podnikání a služby), pro plochy občanského vybavení, plochy výroby a 

skladování, plochy technické infrastruktury (jedná se o plochy stávající i navrhované), stavby pro sport platí, 

platí, že hranice negativních vlivů (např. hluk, prašnost apod.) bude max. na hranici této plochy rozdílného 

způsobu využití (případně na hranici vlastního pozemku). Tzn., že negativní vlivy z těchto ploch nesmí 

zasahovat do ploch stávajícího i navrhovaného chráněného venkovního prostoru a chráněného venkovního i 

vnitřního prostoru staveb. V ploše negativního vlivu je možno umisťovat ojediněle stavby pro bydlení za 

podmínky, že bude zajištěna ochrana před negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity hluku 

v chráněném venkovním i vnitřním prostoru staveb. 

2.7.2  Omezení lesními celky, vodními plochami a zátopovým územím 

V blízkosti řešených sídel se nachází vodní plochy a toky, lesní celky. Veškerá jejich ochranná pásma jsou 

zakreslena do výkresů. U vodních toků jsou zakreslena zátopová území, pokud byla stanovena.zrušeno 

2.7.3  Telekomunikace 

V řešeném území nejsou návrhem dotčeny telekomunikační trasy. 

2.7.4  Radiokomunikace 

V řešeném území nejsou návrhem dotčeny radiokomunikační trasy. 

2.7.5  Produktovody 

V řešeném území se nenacházejí produktovody. 

2.7.6  Zájmy vojenské správy 

V řešeném území nejsou známy žádné vojenské zájmy. 

2.7.7  Umisťování staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa 

Dojde-li dotčení lesních pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, je nutný souhlas orgánu státní správy 
lesů (magistrát města Písek, odbor ochrany životního prostředí) závazným stanoviskem dle §48 odst. 2 
písm. c) citovaného zákona o lesích, v platném znění. 

Stavby rodinných domů musí být nejméně 30 m od kraje lesa a ostatní drobné stavby mohou být umístěny 
bezprostředně za oplocením, které musí být nejméně 7 m od lesa, aby byl zabezpečen průjezd lesnické a 
hasičské techniky. 

2.7.8  Ochrana před povodněmi 



9/88 

V řešeném území je vyhlášeno záplavové území (Q100) řeky Vltava určené k rozlivům a území zvláštní 

povodně pod vodním dílem Lipno a vodním dílem Orlík. 

V záplavovém území není povolena změna kultury zemědělské půdy z trvalých travních porostů na ornou 
půdu. 

Pro změny stávajících staveb a nově vystavěné objekty na plochách zasahujících do záplavového území 
Q100 je stanovena podmínka, že veškeré stavby musí být řešeny technicky tak, aby nebyly ohroženy 
případnými záplavami, a současně aby nezhoršovaly průtokové poměry v řešeném profilu toku, a musí být 
odsouhlaseny se správci povodí. 

Uvnitř záplavového území jsou umožněny činnosti, které budou zabraňovat vodní erozi, vhodná krajinná 
revitalizační a protipovodňová opatření (např. plochy s travním porostem, záchytné příkopy, sběrače 
dešťových vod, revitalizace toku s prohloubením případně s rozšířením koryta, budování protierozních 
a vsakovacích nádrží).  

Základním opatřením proti povodním je zadržování vody v krajině. Stávající vodní plochy 
a doprovodnou zeleň je nutné zachovat.  
Veškeré nové stavby v záplavovém území musí být řešeny technicky tak, aby nebyly ohroženy 

případnými záplavami, a současně aby nezhoršovaly průtokové poměry v řešeném profilu toku, a musí být 

odsouhlaseny se správci povodí. Nesmí docházek ke zmenšování průtočného profilu. Pro snížení 

povodňového rizika v zájmovém území lze realizovat taková protipovodňová opatření, která znamenají 

snížení kulminačních průtoků, tj. zejména zvýšení přirozené retenční schopnosti území (používání kvalitních 

kultivovaných travních porostů s dobrou vsakovací účinností). Nenavrhují se žádná opatření, směřující 

k urychlení povrchového odtoku nebo jeho zvýšení. 

Možné umístění protipovodňových opatření je umožněno v rámci přípustnosti všech ploch s rozdílným 

způsobem využití. 

2.7.9  Území s možnými archeologickými nálezy 

Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy ve smyslu ustanoveními §§ 21 – 24 zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

Jednotlivým investorům se doporučuje, aby v případě zástavby nebo rekonstrukce jednotlivých historických 

objektů zajistili provedení záchranného archeologického výzkumu některou z oprávněných institucí 

při samotných stavebních pracích. 

2.8  PŘEHLED A CHARAKTERISTIKA VÝZNAMNÝCH 

ROZVOJOVÝCH PLOCH ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ OBCE 

PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ A PŘESTAVBY 

ALBRECHTICE 
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 LIMITY PRO VÝSTAVBU OCHRANNÁ PÁSMA 

INUNDANCE 

POZNÁMKY 

3 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, která 

nenarušuje okolní prostředí. 

N Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

5 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, která 

nenarušuje okolní prostředí. 

Umístění vodní plochy. 

N Částečně zasahuje do hlukového pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 
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Letecký koridor. 

6 Technická vybavenost 

ČOV 

N Ochranné pásmo ČOV. 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

10 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a bydlení, která 

nenarušuje okolní prostředí. 

 

V Částečně v ochranném pásmu komunikace. 

Částečně zasahuje do hlukového pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

22 Sportovně rekreační zóna N Částečně zasahuje do lokálního biocentra. 

Částečně zasahuje do OP vodního zdroje II. stupně. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

23 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, která 

nenarušuje okolní prostředí. 

N Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

34 Veřejná zeleň N Částečně zasahuje do hlukového pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

36  Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, která 

nenarušuje okolní prostředí. 

N  Částečně v ochranném pásmu VN. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Území podmíněné zpracováním územní studií. 

Letecký koridor. 

37 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a bydlení, která 

nenarušuje okolní prostředí. 

N Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně zasahuje do hlukového pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

39 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, která 

nenarušuje okolní prostředí. 

N Částečně v území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

40 Veřejná zeleň N Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

41 Veřejná zeleň N Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

42 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, která 

nenarušuje okolní prostředí. Možnost 

přestavby, dostavby a modernizace 

N Částečně v území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

46 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, která 

nenarušuje okolní prostředí. 

N Území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

47 Plochy zeleně N Částečně zasahuje do hlukového pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

48 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, která 

nenarušuje okolní prostředí. 

N Částečně zasahuje do hlukového pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

49 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, která 

nenarušuje okolní prostředí. 

N Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 
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52 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, která 

nenarušuje okolní prostředí 

N  Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

57 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a bydlení, která 

nenarušuje okolní prostředí. 

N Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně zasahuje do hlukového pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Vzdálenost 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

58 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a bydlení, která 

nenarušuje okolní prostředí. 

N Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně zasahuje do hlukového pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB Vzdálenost 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

61 Technická vybavenost N Částečně v ochranném pásmu VN. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

62 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, která 

nenarušuje okolní prostředí. 

N Částečně v ochranném pásmu VN. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

63 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, která 

nenarušuje okolní prostředí. 

N Vzdálenost 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

66 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, která 

nenarušuje okolní prostředí. 

N Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

70 Vodní plocha  N Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

75 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, která 

nenarušuje okolní prostředí. 

N Částečně ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

1/ 

z-1 

 

Průmysl, podnikání a technická 

vybavenost  

 

N Částečně v ochranném pásmu VN. 

Ochranné pásmo komunikace. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

2/ 

z-1 

 

Občanská vybavenost  N Částečně ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

8/ 

z-2 

Plocha nízkopodlažní zástavby s 

možností rekreace  

P Respektovat OP komunikace, OP el. vedení a zónu 

havarijního plánování JETE – 13 km. 

Letecký koridor. 

3/ 

z-4 

Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, která 

nenarušuje okolní prostředí. 

Umístění vodní plochy. 

N Částečně zasahuje do hlukového pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

4/ 

z-4 

Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, která 

nenarušuje okolní prostředí. 

Umístění vodní plochy. 

N Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

 

Pořadové číslo 

plochy 
Označení - (název plochy) Výměra v ha 

Druh 

funkčního 

využití 

1 2 3 4 



12/88 

4 Hřiště, rekreace 1,76 C 

5 Nízkopodlažní zástavba 0,98 A 

6 Nízkopodlažní zástavba 0,66 A 

7 Nízkopodlažní zástavba 1,51 A 

8 Nízkopodlažní zástavba 0,7 A 

12 Nízkopodlažní zástavba 0,63 A 

16 Nízkopodlažní zástavba 0,51 A 

18 Nízkopodlažní zástavba 0,69 A 

19 Nízkopodlažní zástavba 0,77 A 

20 Nízkopodlažní zástavba 0,74 A 

22 Technická vybavenost 1,05 D 

24 Komunikace 0,63 C 

1/z-1 Průmysl, podnikání a technická vybavenost 4,57 D 

 

Číslo plochy CHARAKTERISTIKA PLOCHY 

BR 8/z-2 

Plocha nízkopodlažní zástavby s možností rekreace – v západní části sídla 
Albrechtice nad Vltavou, k.ú. Albrechtice nad Vltavou. Jedná se o změnu funkčního 
využití z plochy občanského vybavení na plochu nízkopodlažní zástavby s možností 
rekreace, zrušení pěšího propojení na dotčeném pozemku a návrh nového 
komunikačního řešení lokality. 
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice II. třídy. 
Limity využití území – respektovat OP komunikace, OP el. vedení a zónu havarijního 
plánování JETE – 13 km. 
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 LIMITY PRO VÝSTAVBU OCHRANNÁ PÁSMA 

INUNDANCE 

POZNÁMKY 

2 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

V Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

5 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a bydlení, 

která nenarušuje okolní prostředí 

N Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

6 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

N Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

9 Technická vybavenost 

ČOV 

N Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

11 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a bydlení, 

N Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 
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která nenarušuje okolní prostředí Letecký koridor. 

13 Sportovně rekreační zóna 

 

V Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Částečně v ochranném pásmu komunikace. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

16 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

N Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

17 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a bydlení, 

která nenarušuje okolní prostředí 

V Částečně v ochranném pásmu komunikace. 

Částečně v ochranném pásmu VN. Zóna havarijního 

plánování JETE. 

Letecký koridor. 

19 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a bydlení, 

která nenarušuje okolní prostředí 

V Částečně v ochranném pásmu komunikace. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

21 Individuální rekreace N Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

15/ 

z-2 

Plocha nízkopodlažní zástavby N Respektovat OP vodovodu, OP navržené kanalizace a 

zónu havarijního plánování JETE 

Letecký koridor. 

2/ 

z-3 

Plocha dopravní infrastruktury - 

komunikace 

 Lokální biokoridor, hranice záplavového území Q100, 13 km 

zóna havarijního plánování a letecký koridor. 

1/ 

z-4 

Individuální rekreace N Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

3/ 

z-4 

Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

N Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

 

Číslo plochy CHARAKTERISTIKA PLOCHY 

15/z-2 

15 - Plocha nízkopodlažní zástavby – v sídle Hladná, k.ú. Albrechtice nad Vltavou. 
Jedná se o změnu funkčního využití z plochy pro nízkou zeleň a zahrádky na plochu 
nízkopodlažní zástavby. 
Obsluha území – ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území – respektovat OP vodovodu, OP navržené kanalizace a zónu 
havarijního plánování JETE 

2/z-3 

Plocha dopravní infrastruktury - komunikace zajišťující spojení břehů řeky Vltavy 
v části obce Hladná s místní částí Doubrava obce Chrášťany, cca 2,5 km na východ 
od Albrechtic nad Vltavou, k. ú. Albrechtice nad Vltavou. 
Limity využití území - lokální biokoridor, telekomunikační kabel, hranice záplavového 
území Q100, 13 km zóna havarijního plánování a letecký koridor. 

CHŘEŠTOVICE 

Pořadové číslo 

plochy 
Označení - (název plochy) Výměra v ha 

Druh 

funkčního 

využití 

1 2 3 4 

1 Nízkopodlažní zástavba 0,79 A 
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INUNDANCE 

POZNÁMKY 

11 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

V Částečně v ochranném pásmu VN. 

Letecký koridor. 

12 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

N Částečně v území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

13 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

V Částečně v ochranném pásmu VN. 

Letecký koridor. 

14 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

N Letecký koridor. 

16 Technická vybavenost 

ČOV 

N Ochranné pásmo ČOV. 

Území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

21 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

N Letecký koridor. 

24 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a bydlení, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

N Letecký koridor. 

37 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

V Částečně v území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

38 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

V Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně zasahuje do hlukového pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Letecký koridor. 

40 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a bydlení, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

N V území s archeologickými nálezy. 

V ochranném pásmu nemovité kulturní památky. 

Letecký koridor. 

41 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. Možnost 

přestavby, dostavby a modernizace 

N Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně v ochranném pásmu komunikace. 

Částečně zasahuje do hlukového pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Částečně v území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

44 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a bydlení, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

V Částečně zasahuje do ochranného pásma zemědělského 

areálu. 

Částečně v ochranném pásmu komunikace. 

Částečně zasahuje do hlukového pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Letecký koridor. 

45 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a bydlení, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

V Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně zasahuje do ochranného pásma zemědělského 

areálu. 

Částečně v ochranném pásmu komunikace. 

Částečně zasahuje do hlukového pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Letecký koridor. 

1/ Bydlení N Částečně v území s archeologickými nálezy. 
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z-4 Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Letecký koridor. 

ÚJEZD 

Pořadové číslo 

plochy 
Označení - (název plochy) Výměra v ha 

Druh 

funkčního 

využití 

1 2 3 4 

4 Hřiště 0,79 C 

5 Hřiště 0,73 C 

1/z-1 Sportovně rekreační plocha 0,81 C 

2/z-1 Sportovně rekreační plocha 0,94 C 
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 LIMITY PRO VÝSTAVBU OCHRANNÁ PÁSMA 

INUNDANCE 

POZNÁMKY 

2 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, která 

nenarušuje okolní prostředí.  

N V území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

4 Sportovně rekreační zóna N Částečně zasahuje do lokálního biokoridoru. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

10 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, která 

nenarušuje okolní prostředí.  

V Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

 

11 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, která 

nenarušuje okolní prostředí.  

V Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

 

15 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, která 

nenarušuje okolní prostředí.  

V Částečně v ochranném pásmu komunikace. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

18 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, která 

nenarušuje okolní prostředí.  

N Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

 

22 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, která 

nenarušuje okolní prostředí.  

N Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

26 Technická vybavenost 

ČOV 

N Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

1/ 

z-1 

Sportovně rekreační plocha N Částečně zasahuje do lokálního biokoridoru.  

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

4/ 

z-2 

Plochy zemědělství N Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

5/ 

z-2 

Plochy zemědělství N Částečně v ochranném pásmu komunikace. 

Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

6/ 

z-2 

Plochy zemědělství N Částečně v ochranném pásmu komunikace. 

Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 
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Letecký koridor. 

11/ 

z-2 

Plochy bydlení v rodinných domech 

Plochy veřejných prostranství 

 

N Plocha je podmíněna zpracováním územní studie. 

Částečně v ochranném pásmu komunikace. 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

5/ 

z-4 

Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, která 

nenarušuje okolní prostředí. 

N Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

 

6/ 

z-4 

Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, která 

nenarušuje okolní prostředí. 

N Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

ÚDRAŽ 

Pořadové číslo 

plochy 
Označení - (název plochy) Výměra v ha 

Druh 

funkčního 

využití 

1 2 3 4 

7 Nízkopodlažní zástavba 1,04 A 

1/z-1 Nízkopodlažní zástavba 1,55 A 
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 LIMITY PRO VÝSTAVBU OCHRANNÁ PÁSMA 

INUNDANCE 

POZNÁMKY 

2 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

N Částečně v ochranném pásmu VN. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

8 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

N Částečně zasahuje do hlukového pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Částečně se nachází v území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

15 Technická vybavenost 

ČOV 

N Ochranné pásmo ČOV. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

16 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

N Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně se nachází v území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

24 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

N V území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

29 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

V Částečně se nachází v území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

30 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

V Částečně se nachází v území s archeologickými nálezy. 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

31 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

V Částečně zasahuje do hlukového pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Částečně se nachází v území s archeologickými nálezy. 
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Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

32 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

N Částečně zasahuje do hlukového pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Částečně se nachází v území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

38 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a bydlení, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

N Částečně zasahuje do hlukového pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Částečně se nachází v území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

42 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

V Částečně v ochranném pásmu VN 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

13/ 

z-2 

Plocha nízkopodlažní zástavby N V území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

1/ 

z-3 

Plocha občanského vybavení P V území s archeologickými nálezy. 

Památkově chráněné objekty. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

 

Číslo plochy CHARAKTERISTIKA PLOCHY 

BR 13/z-2 

Plocha nízkopodlažní zástavby – v jihovýchodní části sídla Údraž, k.ú. Údraž. 
Lokalita rozšiřuje stávající plochu nízkopodlažní zástavby. 
Obsluha území – ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území – respektovat zónu havarijního plánování JETE – 13 km. 

OV1/z-3 

Plocha občanského vybavení (přestavba) - v Údraži, cca 3 km severně od obce 
Albrechtice nad Vltavou, k. ú. Údraž. 

Obsluha území - sjezdem ze silnice II/138. 

Limity využití území - území s archeologickými nálezy, telekomunikační kabel, 
památkově chráněné objekty, 13 km zóna havarijního plánování, OP radioreléové 
trasy a letecký koridor. 

JEHNĚDNO  

Pořadové číslo 

plochy 
Označení - (název plochy) Výměra v ha 

Druh 

funkčního 

využití 

1 2 3 4 

5 Nízkopodlažní zástavba 1,05 A 

6 Hřiště 0,5 C 
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 LIMITY PRO VÝSTAVBU OCHRANNÁ PÁSMA 

INUNDANCE 

POZNÁMKY 

2 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

N Částečně zasahuje do hlukového pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Letecký koridor. 
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3 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

N Částečně zasahuje do ochranného pásma zemědělského 

areálu. Částečně zasahuje do hlukového pásma 

komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Částečně se nachází v území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

5 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

V Částečně zasahuje do ochranného pásma zemědělského 

areálu. 

Částečně se nachází v území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

10 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

N Částečně zasahuje do hlukového pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Letecký koridor. 

20 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

V Částečně se nachází v území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

21 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

N Částečně se nachází v území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

24 Sportovně rekreační zóna 

 

N Částečně se nachází v území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

27 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

N Částečně zasahuje do ochranného pásma ČOV. 

Částečně se nachází v území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

28 Technická vybavenost 

ČOV 

N Ochranné pásmo ČOV. 

Letecký koridor. 

2/ 

z-2 

Plocha nízkopodlažní zástavby N Částečně zasahuje ložisko nerostných surovin. 

Letecký koridor. 

1/ 

z-4 

Plocha nízkopodlažní zástavby N V území s archeologickými nálezy. 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně v ochranném pásmu komunikace. 

Letecký koridor. 

2/ 

z-4 

Plocha nízkopodlažní zástavby N V území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

3/ 

z-4 

Plocha nízkopodlažní zástavby N Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně v ochranném pásmu komunikace. 

Letecký koridor. 

 

Číslo plochy CHARAKTERISTIKA PLOCHY 

BR 2/z-2 
Plocha nízkopodlažní zástavby – v západní části sídla Jehnědno, k.ú. Jehnědno. 
Lokalita navazuje na současně zastavěné území obce. 
Obsluha území – ze stávající místní komunikace. 

2.9  VYMEZENÍ PLOCH PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

O vhodnosti řešení rozvoje obce z hlediska veřejných zájmů rozhoduje dle zákona č.410/92 o obcích 

zastupitelstvo obce. 

Rozvoj obce vychází z předpokladu zájmu o výstavbu především rodinných domů a občanské vybavenosti 

dle komplexního urbanistického návrhu, což je vázáno na dostatečné technické vybavení území. Sídlo má 

příznivé podmínky jak pro rozvoj bydlení, tak podnikání, rekreaci a cestovní ruch. 

Návrh veřejně prospěšných staveb je vyznačen v hlavních výkresech územního plánu obce a ve výkresech 

navržené limity pro výstavbu. 
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Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb 

podle stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo 

jiným způsobem. 

Vyvlastnit je možné ve veřejném zájmu pro stavby pro veřejně prospěšné služby a pro veřejně prospěšné 

technické vybavení území podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí, pro vytvoření hygienických, 

bezpečnostních a jiných ochranných pásem a chráněných územích, pro provedení asanace sídelního útvaru 

nebo jeho asanačních úprav a pro vytvoření podmínek pro nezbytný přístup k pozemku a stavbě. 

2.9.1  V řešených sídlech jsou navrženy tyto veřejně prospěšné stavby: 

2.9.1.1 ZAŘÍZENÍ DOPRAVY 

Koridor dopravní infrastruktury nadmístního významu D40 (D40/1 a D40/2) – koridor mezi obcemi Všeteč – 

Albrechtice nad Vltavou je vymezen a zpřesněn podle projektové dokumentace „Obchvat obce Albrechtice 

nad Vltavou“ jako dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) s přiměřenou rezervou pro možné směrové 

korekce nebo změny v průběhu projektové přípravy či řešení nenadálých událostí při provádění stavby. 

Koridor dopravní infrastruktury D1 - přeložka silnice II/159 mezi sídli Neznašov (k.ú. Pašovice) a Újezd 

(k.ú. Albrechtice). 

Směrové úpravy místních komunikací. 

Rozšíření místních komunikací za účelem odstranění liniových dopravních závad. 

Plochy pro parkování vozidel. 

Navržené obslužné komunikace. 

2.9.1.2 ZAŘÍZENÍ OBČANSKÉ A TECHNICKÉ VYBAVENOSTI  

Plochy pro sběr tříděného domovního odpadu. 

2.9.1.3 ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Navržené trasy vodovodu. 

Navržené trasy kanalizace a COV. 

Navržené trasy venkovního vzdušného vedení a trafostanice. Navržené trasy plynovodu. 

2.10  NÁVRH LHŮT AKTUALIZACE 

Jednotlivé doplňky územního plánu za účelem usměrňování vývoje na základě nových skutečností lze 

předpokládat po dvou až po čtyřech letech. Celkovou aktualizaci územního plánu lze předpokládat po pěti až 

osmi letech.  
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5  DOPRAVA A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ 

Sídlo Albrechtice n. Vltavou leží na levém břehu Vltavy v jihovýchodním cípu píseckého okresu. 

Albrechticemi prochází silnice I. třídy I/23, na kterou se napojuje jedna silnice II. třídy (II/138 a II/159) a 

dvojice silnice III. třídy (III/0234). 

Průtah silnice I/23 (Písek - Albrechtice n. Vlt. - Týn n. VIt. - Dráchov - Jindřichův Hradec Studená - 

Telč - Třebíč - Brno) tvoří dopravní osu Albrechtic. Silnice jako taková vznikla rovněž při formulaci 

současné kategorizace silniční sítě po druhé světové válce. Zatímco její část východně křižovatky se silnicí 

I/3 u Dráchova má poměrně velký dopravní význam (byť i ten - v úseku východně Jindřichova Hradec 

poklesl vybudováním dálnice D - 1), její část mezi Pískem a zmíněnou křižovatkou u Dráchova má dopravní 

význam podstatně menší. Je to dáno především tím, že zejména východně Týna n. Vlt. se nepodařilo ji za 

celých bezmála padesát let upravit do parametrů, které by alespoň zdánlivě připomínaly parametry silnice I. 

třídy. Proto se zřejmě vůbec nedostala jako dálková silnice do povědomí řidičské veřejnosti, zřejmě byly 

i přeceněny představy o hodnotách dopravních vztahů v její trase. 

Silnice sice je zařazena do vybrané silniční sítě ČR jako základní, je ovšem velmi pravděpodobné, že při 

chystané rekategorizaci silniční sítě ČR bude zařazena do kategorie odpovídající převážně jejímu 

regionálnímu dopravnímu významu. Intenzita dopravy mezi Albrechticemi a Neznášovem (necelých 600 

vozidel den-1) odpovídá slabšímu průměru na síti silnic II. třídy. Její parametry s výjimkou průtahů sídly 

a několika závadných úseků mimo sídla odpovídají dopravnímu významu. Nicméně parametry na průtazích 

prakticky všemi sídly a to včetně Týna n. VIt. jsou velmi špatné.  

Na průtahu Albrechticemi vykazuje silnice I/23 řadu bodových i liniových závad (naznačených v mapě 

dopravních průzkumů a rozborů). Silnice má nevyhovující šířku vozovky a v některých úsecích je 

nedostatečně vybavena chodníky. V době poměrně nedávné byl průtah silnice I/23 obestavěn řadou 

objektů a to jak bydlení, tak občanské vybavenosti (škola). Těmito stavbami se jednak dosti podstatnou 

měrou podvázaly možnosti dílčího řešení případné přeložky, jednak vystavily své obyvatele a uživatele 

strádání, které sousedství tohoto průtahu přináší (hluk, emise škodlivin, riziko dopravní nehody apod.) 

Předložený dopravní návrh považuje průtahovou trasu v návrhovém období za územně stabilizovanou, 

předpokládá pouze parciální úpravu parametrů. Samozřejmostí by mělo být doplnění chodníků v těch 

místech, kde v současné době nejsou. Přesné vymezení plošných nároků této úpravy (především možný 

zásah do předzahrádek) může určit jedině podrobná (měřená) studie, kterou by bylo žádoucí pořídit. V 

mapě širších územních vztahů je zakreslena ideová trasa přeložky této silnice vedená po severním okraji 

zastavěného území sídla, která je navržena k realizaci ve výhledu, tj. po časovém horizontu územního 

plánu. 

Silnice II/138 Zvíkovské Podhradí - Oslov - Záhoří - Jehnědno - Albrechtice n. Vlt je jedinou silnicí 

v celém širším území Orlické přehrady vyšší kategorie než III. třídy vedená v podélném směru. Má dvě 

vcelku nesourodé části. Severní - mezi Záhořím a Zvíkovským Podhradím má šířku vozovky cca 6 m a 

parametry vpodstatě na úrovni silnic II. třídy a tomu odpovídající dopravní význam - je zatížena cca 1000 

vozidly den-1. Ten je logický - ve spojení se silnicí I/33 spojuje s centrem aglomerace - Pískem sídla ležící v 

centrální části orlicka. Druhá - jižní část mezi Záhořím a Albrechticemi svým dopravním významem (cca 200 

vozidel den-1), ale i parametry by bylo možno spíše přiřadit k síti silnic III. třídy. 

Na průtahu Albrechticemi (jichž se dotýká vpodstatě pouze okrajově) má parametry odpovídající jejímu 

dopravnímu významu. Dvě bodové dopravní závady se týkají ztráty rozhledových poměrů (ve směrovém a 

výškovém oblouku). Dopravní návrh ji považuje za územně stabilizovanou s úpravami odstraňujícími 

bodové dopravní závady. Potřeba dobudování chodníků a úpravy prostoru v centru obce - jednoznačné 

oddělení ploch vlastní komunikace, ploch pro parkování, respektive autobusovou zastávku a ploch pro pěší, 

eventuelně zeleň. Vpodstatě by mělo jít o minimalizaci objemu zpevněných ploch. 

Dle ZÚR JčK v platném znění je pro silnici II/138 ve správním území Albrechitce  nad Vltavou vymezen 

koridor dopravní infrastruktury nadmístního významu. Jedná se o homogenizaci, úpravy a přeložku silnice 

II/138 v úseku Albrechtice nad Vltavou – Všeteč – Temelín z důvodu odvedení těžké nákladní dopravy 

zcela mimo obydlené části obce albrechtice a zlepšení parametrů silnice.  
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Šířka koridoru pro přeložku silnice II/138 je vymezena a zpřesněna podle „Obchvat obce Albrechtice nad 

Vltavou“ s přiměřenou rezervou pro možné směrové korekce nebo změny tvaru křižovatek v průběhu 

projektové přípravy či řešení nenadálých událostí při provádění stavby. Začáteční úsek obchvatu je navržen 

plynulým napojením na trasu silnice II/138 ve směru od obce Temelín. Koncový úsek obchvatu je napojen 

plynule na existující trasu silnice II/138 směrem na Albrechtice nad Vltavou. 

Silnice III/1414 Temelín - Všeteč - Albrechtice má velmi závadný úsek v prostoru napojení na silnici I/23, 

jinak parametry vcelku dobré (s výjimkou bodových dopravních závad). Dopravní návrh ji považuje rovněž 

za územně stabilizovanou s plošnými nároky na úpravu vozovky do homogenizovaných parametrů (včetně 

chodníků). Problém křižovatky se silnicí I/23 (rozhled) bude zřejmě nutno řešit náhradním způsobem 

(zrcadla). 

Na východním okraji obce se na silnici I/23 II/159 napojuje silnice III/0234 do Hladné. Tato silnička má v 

současné době pranepatrný dopravní význam. V ÚPnVÚC orlicka je ovšem odkaz na zcela nevyhovující 

situaci v nabídce mostů přes Vltavu v tomto prostoru. Je tragedií a to zejména pro život obcí v této oblasti, 

jestliže na úseku cca 25 km dlouhém mezi Týnem a Podolskem není žádné spojení s druhým břehem (ani 

most, ani přívoz). Silnice II/135 Dražíč - Bechyně - Sudoměřice u Bechyně - Vlastiboř - Tučapy - Mnich - 

Kamenice n. Lipou, která východně Bechyně představuje poměrně atraktivní a frekventovanou regionální 

silniční komunikaci, byla původně (při kategorizaci dosud platné silniční sítě v roce 1947) vedena až z 

Albrechtic, kde ve spojení se silnicí I/23 prodlužovala tuto trasu až do Písku. Její realizaci však bránil a 

brání dodnes chybějící most v Hladné. Uzemní plán Hladné (současně zpracovávaný) předpokládá 

přemostění Vltavy a převedení silnice III/0234 do sítě silnic II. třídy jako II/135 s nutnou úpravou jejích 

parametrů. Křižovatka silnice III/0234 (II/135) se silnicí I/23 leží již mimo vlastní řešené území ÚPO 

Albrechtice, nicméně je na ni alespoň v textové části nutno upozornit. Nová křižovatka by měla být ve 

stávající poloze s lokální úpravou (úhel napojení). 

Průtahy silnic tvoří komunikační kostru sídla, která je doplněna sítí místních a účelových komunikací. Jejich 

trasy a charakter jsou zřejmy z mapy dopravního návrhu. Rozvoj jejich sítě vychází především z 

urbanistického návrhu. V současné době mají vesměs šířku vozovky 3,5 - 5 m z větší části s bezprašným 

povrchem a bez chodníků. U těch z nich, které zpřístupňují objekty bydlení je v převážné míře nutno počítat 

pokud možno s rozšířením a s vybudováním alespoň jednostranného chodníku. Do doby, než bude toto 

možné, je nutno pro ně respektovat alespoň územní rezervu. Tu by měl stavební úřad dodržovat při 

povolování veškerých staveb a to i drobných (oplocení, přípojné skříňky inženýrských sítí apod.) 

Albrechtice nejsou napojeny na železniční sít' a tak jediným dopravním prostředkem hromadné dopravy 

osob je autobus ČSAD. Doprava je provozována dvěma linkami se sedmnácti páry spojů. 

Nejvíce spojů je vedeno po silnici II/138 na Písek (9 končících) a I/23II/159 na Písek (7, z toho 1 končící). 

Hlavní zastávka je v centru obce, na rozdíl od současného stavu by však měla sloužit výlučně pro výstup a 

nástup cestujících. Pro odstavení autobusů v Albrechticích končících by měla sloužit točka se zastávkou na 

východním okraji sídla při silnici I/23II/159. Tato zastávka by zároveň měla sloužit pro výstup a nástup 

školních dítek dojíždějících do albrechtické základní školy. Další zastávka je na Písecké. Po silnici III/1414 

je vedeno 7 párů spojů (1 končící). Z Albrechtic vyjíždí za prací 62 obyvatel, což představuje 28,4 % z 

celkového počtu ekonomicky aktivních (respektive 14,2 % z celkového počtu obyvatel). 

Návrh dopravních zařízení představuje především čerpací stanice pohonných hmot, která je navržena 

na západním okraji obce při silnici I/23II/159. Parkoviště by měla být vybudována v dostatečné kapacitě 

především v centru obce (optimální kapacita by měla představovat cca 70 stání) a před objekty občanské 

vybavenosti. U objektů vybavenosti podnikatelského charakteru je nutno, aby jejich majitelé či investoři 

zabezpečili potřebný počet parkovacích stání pro své zákazníky a obchodní partnery na vlastních 

pozemcích v rámci stavby těchto zařízení. Garážování vozidel obyvatel Albrechtic je řešeno výlučně na 

vlastních pozemcích. Stavební úřad by ani napříště neměl povolit stavbu ani jednoho obytného domu, či 

souboru, který by neměl svoji výhledovou garážovací potřebu pokrytu beze zbytku na vlastním pozemku a 

to již přímo jako součást stavby. Přiměřeně by to mělo platit i pro stavbu či přestavbu objektů nabízejících 

ubytovací služby cestovního ruchu (penziony), pokud by se takový záměr v Albrechticích vyskytl. Pokud by 

toto nebylo objektivně možné, měli by investoři či stavebníci takovýchto zařízení přispět obci přiměřenou 

částkou na vybudování parkoviště na veřejných plochách. 
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Na přiložené tabulce a zákresem isofon v mapě dopravních průzkumů a rozborů je kvantifikován hluk ze 

silniční dopravy (hodnoty zatížení silniční sítě jsou převzaty z celostátního sčítání dopravy bývalé Správy 

silničního fondu Praha 1990) přepočtené k roku 2010 za použití koeficientů ŘSD ČR Praha. Z analyzy 

výsledků výpočtu vyplývá, že hodnoty hluku emitované ze silnice I/23II/159 jsou u objektů bezprostředně 

přiléhajících ke hraně uliční čáry, jsou atakovány hlukem, který je na hranici 60 dB, kterážto hodnota 

představuje výjimečně povolenou korekci pro zástavbu přiléhající k silnicím I. a II. třídy. To tedy znamená, 

že pro všechny objekty bydlení, eventuelně občanské vybavenosti mající zvýšené nároky na hluk, které by 

měly být nově budovány, respektive rekonstruovány v prostoru vymezeném isofonou pro LAEQ = 50 dB, 

zejména v těsném sousedství průtahu silnice I/23 je nezbytné stavební záměr doložit hlukovou studií. 

Zároveň ovšem lze vyslovit předpoklad, že ve všech obytných objektech v dotčeném území není 

překročena normovaná hladina hluku ve vnitřních prostorech budov, jakož ani v obytných částech zahrad k 

těmto objektům přiléhajícím (jsou vesměs hlukově cloněny vlastními objekty obytných budov). 

Území Píseckých hor bezprostředně přiléhající k Albrechticím představuje velmi vděčnou nabídku 

cykloturistických tras. Generel cykloturistiky - jižní Cechy zpracovaný pro územní odbor Ministerstva pro 

územní rozvoj ČR v Českých Budějovicích v roce 1992 vede přes Albrechtice velice vděčnou 

cykloturistickou trasu regionálního významu z Písku (po hřebeni Píseckých hor) na Všeteč a Temelín a dále 

na Hlubokou a do Českých Budějovic. 

Hladná: 

Sídlo Hladná leží na levém břehu Vltavy v jihovýchodním cípu píseckého okresu. Se světem je spojeno 

jedinou silnicí III. třídy III/0234, která zaúsťuje na silnici I/23 II/159 na východním okraji Albrechtic. Dopravní 

význam této silnice je minimální, pouze pro dopravní obsluhu vlastního sídla. Tomu odpovídají její 

parametry. 

V sousedství sídla (na okraji řešeného území) probíhá trasa silnice I/23II/159 (Písek - Albrechtice n. Vlt. - 

Týn n. Vlt. -– Dráchov) Zde se silnice napojuje na silnici I. třídy I/23 ( - Dráchov - Jindřichův Hradec - 

Studená - Telč - Třebíč - Brno). Silnice se řešeného území pouze dotýká na jeho jižním okraji a je 

považována - v přilehlém úseku - za územně stabilizovanou. 

Problém chybějícího přemostění řeky Vltavy zmíněn již výše. Silnice II/135 Dražíč - Bechyně Sudoměřice 

u Bechyně - Vlastiboř - Tučapy - Mnich - Kamenice n. Lipou, která východně Bechyně představuje poměrně 

atraktivní a frekventovanou regionální silniční komunikaci, byla původně (při kategorizaci dosud platné 

silniční sítě v roce 1947) vedena až z Albrechtic, kde ve spojení se silnicí I/23II/159 prodlužovala tuto trasu 

až do Písku. Její realizaci však bránil a brání dodnes chybějící most v Hladné. Pro možnost umístění mostu 

je navržen koridor dopravní infrastruktury D2. Z toho Koridor dopravní infrastruktury vychází předložený 

dopravní návrh, který z předloženého dopravního návrhu, který předpokládá vybudování mostu přes Vltavu 

v naznačené poloze (na jižním okraji sídla) a s tím související úpravu silnice III/0234 do parametrů silnice II. 

třídy (navržena v kategorii S 7,5/60). Výškové řešení ozřejmuje přiložený podélný profil přeložky silnice a 

přemostění. Z něho vyplývá podélný sklon na levém předmostí 6 % a 7 % na pravém předmostí. Vozovka 

na mostě je navržena ve výšce cca 23 m nad vodní hladinou.  

Silnice III/0234, resp. II/135 je doplněna sítí místních a účelových komunikací. Jejich trasy a charakter jsou 

zřejmy z mapy dopravního návrhu. Vesměs mají šířku vozovky 2,5 - 3 m z větší části s bezprašným 

povrchem a bez chodníků. U těch z nich, které zpřístupňují objekty bydlení by se v převážné míře mělo 

počítat s vybudováním alespoň jednostranného chodníku. Do doby, než bude toto možné, je nutno pro ně 

respektovat alespoň územní rezervu. Tu by měl stavební úřad dodržovat při povolování veškerých staveb a 

to i drobných (oplocení, přípojné skříňky inženýrských sítí apod.)  

Hladná není napojena na železniční sít' a není ani obsluhována pravidelnou autobusovou linkou ČSAD. 

Z Hladné vyjíždí za prací 6 obyvatel, což představuje 40 % z celkového počtu ekonomicky aktivních 

(respektive 18,2 % z celkového počtu obyvatel). 

V Hladné se nenalézá, jakož ani nenavrhuje žádné dopravní zařízení. 

Chřešt'ovice: 

Sídlo Chřešt'ovice leží na levém břehu Vltavy v jihovýchodním cípu píseckého okresu. Se světem jej 

spojuje jediná silnice - silnice II. třídy II/138. 
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Význam silnice II/138 Zvíkovské Podhradí - Oslov - Záhoří - Jehnědno - Albrechtice n. Vlt zmíněn již 

výše. Na průtahu Chřešt'ovicemi, jichž se dotýká pouze v jejich jižní části, vykazuje veskrze závadné 

parametry, především směrové. Ty jsou neúnosné i vzhledem k malému dopravnímu významu silnice 

II/138. Předložený dopravní návrh proto počítá s lokální přeložkou silnice II/138 v naznačené poloze na 

jižním okraji zastavěné části sídla. Případná realizace přeložky by umožnila i maximální zklidnění centra 

sídla od zemědělské dopravy. Jak vyplývá z přiloženého podélného profilu návrhu trasy přeložky, její 

výškový průběh je veskrze příznivý. 

Vlastní komunikační kostru sídla tvoří sít' místních a účelových komunikací (k nim je nutno připočítat 

i současný průtah silnice II/138). Jejich trasy a charakter jsou zřejmy z mapy dopravního návrhu. Návrh 

úpravy jejich sítě vychází především z potřeb urbanistického návrhu, komunikace na západním okraji sídla 

by navíc měla napomoci pro vedení zemědělské dopravy mimo centrum obce. Místní komunikace v 

současné podobě mají vesměs šířku vozovky 3 - 4 m z větší části s bezprašným povrchem a bez chodníků. 

U těch z nich, které zpřístupňují objekty bydlení je v převážné míře nutno počítat pokud možno s rozšířením 

a s vybudováním alespoň jednostranného chodníku. Do doby, než bude toto možné, je nutno pro ně 

respektovat alespoň územní rezervu. Tu by měl stavební úřad dodržovat při povolování veškerých staveb a 

to i drobných (oplocení, přípojné skříňky inženýrských sítí apod.) 

Chřešt'ovice nejsou napojeny na železniční sít' a tak jediným dopravním prostředkem hromadné dopravy 

osob je autobus ČSAD. Doprava je provozována jednou linkou (Písek - Albrechtice) v rozsahu 9 párů spojů 

denně. Autobusová zastávka je navržena ve stávající poloze v centru obce, tedy s předpokladem, že 

autobus bude i nadále do obce zajíždět. Důvodem je bezpečnost školních dítek, která dobrodiní autobusu 

využívají. Z Chřešt'ovic vyjíždí za prací 43 obyvatel, což představuje 58,1 % z celkového počtu ekonomicky 

aktivních (respektive 29,7 % z celkového počtu obyvatel). 

Dopravní zařízení (čerpací stanice pohonných hmot apod.) v Chřešt'ovicích žádná nejsou, jakož se ani 

nenavrhují. 

Na přiložené tabulce a zákresem isofon v mapě dopravního návrhu je kvantifikován hluk z dopravy na 

přeložce silnice II/138 (hodnoty zatížení silniční sítě jsou převzaty z celostátního sčítání dopravy Správy 

silničního fondu Praha 1990 přepočtené k roku 2010). Z analyzy výsledků výpočtu vyplývá, že hodnoty 

hluku emitované z této přeložky silnice nebudou představovat výraznější narušení hygienických limitů a 

nebude proto zřejmě nutno v souvislosti se stavbou přeložky předpokládat použití pasivních protihlukových 

opatření. 

Jehnědno: 

Sídlo Jehnědno leží na levém břehu Vltavy v jihovýchodním cípu píseckého okresu. Se světem jej spojuje 

jediná silnice - silnice II. třídy II/138. 

Na průtahu Jehnědnem, jehož se trasa silnice II/138 Zvíkovské Podhradí - Oslov - Záhoří Jehnědno - 

Albrechtice n. Vlt dotýká pouze v jeho západní části, vykazuje několik dopravních závad (většinou ztráta 

rozhledu v zakružovacích či směrových obloucích nevyhovujících poloměrů), zejména však tvar křižovatky 

napojující sídlo (rozhled). Předložený dopravní návrh považuje její trasu za územně stabilizovanou s 

odstraněním bodových dopravních závad lokálními úpravami. To se týká především křižovatky s místními 

komunikacemi v centru sídla. U té je nutno zabezpečit rozhledové poměry, především úpravou zaústění 

místních komunikací (zřejmě vytvořením dvojice stykových křižovatek) a nebude - li možno jinak, alespoň 

náhradním způsobem (zrcadly). Při následném obestavění volných pozemků přiléhajících ke křižovatce 

ovšem bude nutno dbát dodržení rozhledových polí křižovatky. Silnice II/138 by měla být postupně 

upravena do šířkových parametrů kategorie S 7,5/60. 

Vlastní komunikační kostru sídla tvoří sít' místních a účelových komunikací. Jejich trasy a charakter jsou 

zřejmy z mapy dopravního návrhu. V současné době mají vesměs šířku vozovky 3 - 4 m z větší části s 

bezprašným povrchem a bez chodníků. U těch z nich, které zpřístupňují objekty bydlení je v převážné míře 

nutno počítat pokud možno s rozšířením a s vybudováním alespoň jednostranného chodníku. Do doby, než 

bude toto možné, je nutno pro ně respektovat alespoň územní rezervu. Tu by měl stavební úřad dodržovat 

při povolování veškerých staveb a to i drobných (oplocení, přípojné skříňky inženýrských sítí apod.) Rozvoj 

sítě místních a účelových komunikací vychází především z urbanistického návrhu. Nově navržená místní 

komunikace v severní části sídla by měla v maximální míře zklidnit centrum obce od zemědělské dopravy. 



24/88 

Jehnědno není napojeno na železniční sít' a tak jediným dopravním prostředkem hromadné dopravy osob 

je autobus ČSAD. Doprava je provozována jednou linkou (Písek - Albrechtice) v rozsahu 9 párů spojů 

denně. Z Jehnědna vyjíždí za prací 36 obyvatel, což představuje 81,8 % z celkového počtu ekonomicky 

aktivních (respektive 33.0 % z celkového počtu obyvatel). 

Dopravní zařízení (čerpací stanice pohonných hmot apod.) v Jehnědnu žádná nejsou, jakož ani nejsou 

navrhována. 

Na přiložené tabulce a zákresem isofon v mapě dopravního návrhu je kvantifikován hluk z dopravy na 

přeložce silnice II/138 (hodnoty zatížení silniční sítě jsou převzaty z celostátního sčítání dopravy Správy 

silničního fondu Praha 1990 přepočtené k roku 2010). Z analýzy výsledků výpočtu vyplývá, že hodnoty 

hluku emitované z této silnice budou u objektů situovaných v bezprostředním sousedství její trasy na hranici 

hodnoty tolerovatelné pro sousedství silnic II. třídy, tj. 60 dB. Pokud by v tomto místě měly být budovány 

nově (nebo rekonstruovány) obytné budovy, je nutno tyto posoudit z hlediska hluku a případně navrhnout 

použití protihlukových opatření (zřejmě aktivních - tj. nesituovat okna obytných místností do hlukově 

nejexponovanější fasády). 

Údraž: 

Sídlo Údraž leží na levém břehu Vltavy v jihovýchodním cípu píseckého okresu. Se světem jej spojuje 

jediná silnice - silnice II. třídy II/138. 

Na průtahu Udraží vykazuje silnice II/138 Zvíkovské Podhradí - Oslov - Záhoří - Jehnědno - Albrechtice 

n. Vlt několik dopravních závad (většinou ztráta rozhledu v zakružovacích či směrových obloucích 

nevyhovujících poloměrů), respektive rozhled v křižovatce s místní komunikací v severní části sídla. 

Vzhledem k dopravnímu významu silnice mají tyto závady vcelku únosný rozsah. Dopravní návrh považuje 

trasu silnice II/138 za územně stabilizovanou s potřebou lokálních úprav odstraňujících alespoň 

kompromisním způsobem bodové dopravní závady. Samozřejmostí by mělo být vybavení alespoň 

jednostranným chodníkem. Silnice II/138 by měla být upravena do šířkové kategorie S 7,5/60. 

Vlastní komunikační kostru sídla tvoří sít' místních a účelových komunikací. Jejich trasy a charakter jsou 

zřejmy z mapy dopravního návrhu. V současné době mají vesměs šířku vozovky 3 - 4 m z větší části s 

bezprašným povrchem a bez chodníků. U těch z nich, které zpřístupňují objekty bydlení je v převážné míře 

nutno počítat pokud možno s rozšířením a s vybudováním alespoň jednostranného chodníku. Do doby, než 

bude toto možné, je nutno pro ně respektovat alespoň územní rezervu. Tu by měl stavební úřad dodržovat 

při povolování veškerých staveb a to i drobných (oplocení, přípojné skříňky inženýrských sítí apod.). Rozvoj 

sítě místních a účelových komunikací vychází především z urbanistického návrhu. Nově navržená místní 

komunikace v severní části sídla by měla v maximální míře zklidnit centrum obce od zemědělské dopravy. 

Obec Udraž není napojena na železniční sít' a tak jediným dopravním prostředkem hromadné dopravy osob 

je autobus ČSAD. Doprava je provozována jednou linkou (Písek - Albrechtice) v rozsahu 9 párů spojů 

denně. Z Údraže vyjíždí za prací 18 obyvatel, což představuje 43,9 % z celkového počtu ekonomicky 

aktivních (respektive 18,4 % z celkového počtu obyvatel). 

Dopravní zařízení (čerpací stanice pohonných hmot apod.) v Údraži žádná nejsou, jakož ani se nenavrhují. 

Na přiložené tabulce a zákresem isofon v mapě dopravního návrhu je kvantifikován hluk z dopravy na 

přeložce silnice II/138 (hodnoty zatížení silniční sítě jsou převzaty z celostátního sčítání dopravy Správy 

silničního fondu Praha 1990 přepočtené k roku 2010). Z analyzy výsledků výpočtu vyplývá, že hodnoty 

hluku emitované z této silnice budou u objektů situovaných v bezprostředním sousedství její trasy na hranici 

hodnoty tolerovatelné pro sousedství silnic II. třídy, tj. 60 dB. Pokud by v tomto místě měly být budovány 

nově (nebo rekonstruovány) obytné budovy, jest tyto posouditi z hlediska hluku a případně navrhnout 

použití protihlukových opatření (zřejmě aktivních - tj. nesituovat okna obytných místností do hlukově 

nejexponovanější fasády). 

Újezd: 

Sídlo Újezd leží na levém břehu Vltavy v jihovýchodním cípu píseckého okresu. Se světem je spojeno 

jedinou silnicí I. II. třídy I/23II/159. Samotné sídlo je složeno ze dvou částí, vlastního Újezda a Mezerky, 

které jsou navzájem spojeny právě silnicí I/23II/159. 
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Silnice I/23II/159 (Písek - Albrechtice n. Vlt. - Týn n. Vit. -– Dráchov) - Jindřichův Hradec - Studená 

Telč - Třebíč - Brno) je v řešeném území vpodstatě bez dopravních závad s výjimkou úseku jižně 

křižovatky u Mezerky. V tomto úseku je nezbytně nutné předpokládat úpravu trasy. Podoba přeložky 

nezbytně nutně souvisí s úpravou trasy silnice na katastru Neznašova (českobudějovický okres). 

Právě zpracovávaný koncept ÚPO Neznašova předkládá návrh řešení tohoto problému (na úrovni 

konečného návrhu ÚPO sídla Újezd však nebylo možno záměr zakreslit bez projednání).  

Na území místní části Újezd je navržena přeložka obce v celkové délce 1,35 km v naznačené poloze. 

Přeložka by měla být upravena v šířkových parametrech kategorie S 7.5/60. Závazný záměr jako veřejně 

prospěšná stavba s návrhem koridoru šířky 100 m. Návrh koridoru dopravní infrastrtuktury D1 navazuje na 

sousední k.ú. Pašovice sídla Neznašov. 

Místní část Mezerka je napojena ze silnice I/23 silnicí III. třídy III/0233II/159 místní komunikací. Tato silnička 

má šířku vozovky 3,5 m, její parametry odpovídají jejímu dopravnímu významu (pouze pro dopravní 

obsluhu Mezerky). Dobudoucna by měla doznat šířku vozovky pro dva jízdní pruhy a měla by být doplněna 

jednostranným chodníkem. 

Tato silniční ”sít'" je doplněna sítí místních a účelových komunikací. Jejich trasy a charakter jsou zřejmy z 

mapy dopravního návrhu. Vesměs mají šířku vozovky 2,5 - 3 m z větší části s bezprašným povrchem a bez 

chodníků. Dopravní návrh je považuje za stabilizované, jejich konkrétní podoba a parametry by měly 

vyplynout z následné dokumentace v podrobnějších měřítcích. 

Újezd není napojen na železniční sít' a není prakticky ani obsluhována pravidelnou autobusovou linkou 

ČSAD. Po silnici I/23 je vedena jedna linka s počtem jednoho páru spojů dvakrát týdně (!). Častější spojení 

je pouze z rozcestí u Neznašova vzdáleného cca 2 km s počtem 7 párů spojů denně. Z Újezda vyjíždí za 

prací I l obyvatel, což představuje 84.6 % z celkového počtu ekonomicky aktivních (respektive 26,2 % z 

celkového počtu obyvatel). 

V Újezdě se nenalézá žádné dopravní zařízení, jakož se ani žádné nenavrhuje. 

Na přiložené tabulce a zákresem isofon v mapě dopravního návrhu je kvantifikován výhledový hluk z 

dopravy na silnici I/23 (hodnoty zatížení silniční sítě jsou převzaty z celostátního sčítání dopravy Správy 

silničního fondu Praha 1990 - přepočteny k roku 2010). Z analyzy výsledků výpočtu vyplývá, že hodnoty 

hluku emitované ze silnice I/23 v žádném případě nemohou ovlivnit obyvatele Újezda. 

DOPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU: 

V případě křížení dopravních koridorů s prvky územního systému ekologické stability má přednost 
dopravní koridor. 

Koridor dopravní infrastruktury D40/1, D40/2  

Hlavní využití 

- D40/1: Silnice II/138 – jižní půloblouk Albrechtice nad Vltavou, vybudování nové přeložky silnice 
II/138 v jihozápadní části obce po hranici zastavěného území. 

- D40/2: Silnice II/138 – homogenizace, úpravy a přeložka silnice II/138 v úseku Albrechtice nad 
Vltavou – Všeteč – Temelín z důvodů zlepšení parametrů silnice. Plocha nadmístního významu je 
zpřesněna dle projektové dokumentace „Obchvat obce Albrechtice nad Vltavou“. 

Přípustné využití 

- náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, objekty a prostranství bezprostředně sloužící výkonu údržby 
silnice, zařízení pro dopravu (např. zastávky, stanice, provozní budovy, odpočívadla), protihluková 
opatření. 

Podmíněně přípustné využití 

- silnice, místní a účelové komunikace; 
- různé formy zeleně (např. izolační, doprovodná), zelené pásy; 
- hromadné a řadové garáže, odstavná a parkovací stání. 
- v místě překryvu záměrů s prvkem ÚSES, je nutné provést taková opatření, aby nebyla narušena 
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funkčnost daného prvku ÚSES a nebyla vyloučena realizace dopravních koridorů. 

Nepřípustné využití 

- objekty bydlení, občanského vybavení, rekreace, výroby a skladování, stavby a zařízení v rozporu 
s bezpečností v dopravě.  

 

Koridor dopravní infrastruktury  D1, D2 

Hlavní využití 

- zajištění dopravní dostupnosti a obsluha území dopravní infrastrukturou. 

Přípustné využití 

- silnice, místní a účelové komunikace, železniční tratě, vlečky; 
- zařízení pro dopravu (např. zastávky, stanice, nástupiště, provozní budovy, odpočívky);  
- náspy a svahy, zářezy, opěrné zdi, mosty, objekty a prostranství bezprostředně sloužící výkonu 

údržby silnice, protihluková opatření; 
- různé formy zeleně (např. izolační, doprovodná), zelené pásy; 
- hromadné a řadové garáže, odstavná a parkovací stání; 
- umisťování staveb a zařízení liniové technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, 

elektřinu, spoje, radiokomunikace apod.) bezprostředně související s danou funkcí technické 
infrastruktury a obsluhy území; 

- opatření pro udržení vody v krajině, revitalizace toků, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová 
a protierozní opatření a další opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti území. 

Podmíněně přípustné využití 

- v místě překryvu záměrů s prvkem ÚSES, je nutné provést taková opatření, aby nebyla narušena 
funkčnost daného prvku ÚSES a nebyla vyloučena realizace dopravních koridorů; 

- umisťování sítí a technické infrastruktury, kdy toto umístění nesmí ohrozit ani omezit funkci hlavní. 

Nepřípustné využití 

- objekty bydlení, občanského vybavení, rekreace, výroby a skladování, stavby a zařízení v rozporu 
s bezpečností v dopravě.  

 

…  
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9  KRAJINNÁ EKOLOGIE A MÍSTNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM 

EKOLOGICKÉ STABILITY 

Nejdůležitější ekologická opatření pro Albrechticko 

… 

9.7  KRAJINNÉ HODNOCENÍ, ÚSES 

Průměrná velikost pozemků orné půdy je 17 ha, zastoupení orné půdy činí 84,5 Vo, trvalých travních porostů 

15,5 %. Odvodněné plochy zaujímají 1538 ha. Délka vodních toků je 28,5 km, z toho upravených 25 km, 

délka kanálů 10,33 km, vodní plochy zaujímají 59,07 ha. 

Zpracovaný územní systém ekologické stability je zaměřen převážně na posílení ekosystémů v 

zemědělském půdním fondu, protože reprezentují neslabší články ekologické stability v krajině. Jelikož 

dosud není k dispozici plán LÚSES, není možno jeho prvky závazně zařadit do tohoto návrhu. Nicméně 

všechny prvky byly do mapových příloh zakresleny podle generelu LÚSES dané oblasti, což ovšem 

vzhledem k rozdílnosti měřítek i koncepci není dostačující a do popředí tím vystupuje otázka zpracování 

plánu ÚSES. 

V celé koncepci návrhu ekologických opatření v řešeném území jsou začleněny jak trasy lokálních 

biokoridorů, tak rozčlenění rozsáhlých agrocenóz orné půdy interakčními prvky, popř. návrh výsadby zeleně 

z důvodů dosažení odpovídající estetiky krajiny a bezprostředního okolí sídelních útvarů. Realizace těchto 

prvků může posílit celkovou funkčnost ekosystémů v místní, silně antropogenní krajině. Z mapových příloh je 

zřejmé, že hlavním cílem vkládání uvedených prvků je rozčlenit rozsáhlé komplexy orné půdy, aniž by došlo 

k výraznějšímu narušení zemědělské výroby. Východní hranicí řešeného území prochází nadregionální 

biokoridor, v severní části území leží regionální biocentrum Svatý Jan, naopak nejjižnější částí prochází 

regionální biokoridor potokem Karlovka. Ostatní prvky ÚSES rozvíjejí lokální sít' biocenter a biokoridorů. 

Generel ÚSES dostatečně podrobně (v dané úrovni) řeší jednotlivé prvky ekologické stability krajiny, kterou 

ještě v nejjemnějších detailech dokreslují interakční prvky. Těch je v GÚSES vymezeno 58 a dalších 18 je 

navržených (hodných realizace). I vV tomto případě je možné při jejich výsadbách použít zde předložený 

přehled rostlinných druhů vhodných pro zakládání (a posilování) kostry ekologické stability krajiny. 

TABULKY PRVKŮ ÚSES 

OZNAČENÍ PRVKU  NÁZEV CHARAKTER 

NBK 60 Štěchovice-Hlubocká obora Nadregionálního biokoridor 

NBK 176 Dědovické stráně-K60 Nadregionálního biokoridor 

RBC 786 Sv. Jan Regionální biocentrum 

RBC 781 Břehy Regionální biocentrum 

LBK 223 U Seker Lokální biokoridor 

LBK 239 Chřešťovice Lokální biokoridor 

LBK 244 Na úzkých Lokální biokoridor 

LBK 237 Od hájku Lokální biokoridor 

LBK 254 Ovčínek Lokální biokoridor 

LBK 263 U Zemánků Lokální biokoridor 

LBK 262 Překážkovny Lokální biokoridor 
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LBK 253 Od hájku Lokální biokoridor 

LBK 273 U Jehnědna Lokální biokoridor 

LBK 267 U Kurfiřta Lokální biokoridor 

LBK 276 Na bábě Lokální biokoridor 

LBK 285 Jehnědno Lokální biokoridor 

LBK 290 Údraž Lokální biokoridor 

LBK 292 Ke Změnám Lokální biokoridor 

LBK 302 Náveský les Lokální biokoridor 

LBK 307 Pikhart Lokální biokoridor 

LBK 310 Pikhart Lokální biokoridor 

LBK 304 U Pařenice Lokální biokoridor 

LBK 308 Pařenice Lokální biokoridor 

LBK 318 Nad komůrkami Lokální biokoridor 

LBK 317 Albrechtice nad Vltavou Lokální biokoridor 

LBK 316 Korečník Lokální biokoridor 

LBK 313 U Hladné Lokální biokoridor 

LBK 324 Kozín Lokální biokoridor 

LBK 333 Na Skalce Lokální biokoridor 

LBK 336 Na Skalce Lokální biokoridor 

LBK 337 Újezd Lokální biokoridor 

LBC 207 Na bílé skále Lokální biocentrum 

LBC 208 Nový Chřešťovický rybník Lokální biocentrum 

LBC 215 Velký Chřešťovický rybník Lokální biocentrum 

LBC 216 Od hájku Lokální biocentrum 

LBC 214 Březský mlýnský rybník Lokální biocentrum 

LBC 234 Karvašiny Lokální biocentrum 

LBC 238 Jehněděnský potok Lokální biocentrum 

LBC 248 Náveský les Lokální biocentrum 

LBC 256 Pikhart Lokální biocentrum 

LBC 259 U Albrechtického rybníka Lokální biocentrum 

LBC 254 Změný Lokální biocentrum 

LBC 261 Pařenice Lokální biocentrum 

LBC 263 Kopanina Lokální biocentrum 
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Kromě biocenter a biokoridorů jsou základními skladebnými částmi ÚSES na lokální úrovni i interakční prvky, 

což jsou ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, vytvářející 

existenční podmínky rostlinám a živočichům a významně ovlivňující fungování ekosystémů kulturní krajiny. 

TABULKY STÁVAJÍCÍCH INTERAKČNÍCH PRVKŮ 

LBC 271 Trampalovský rybník Lokální biocentrum 

LBC 265 Pod Čihadlem Lokální biocentrum 

LBC 267 Hladná Lokální biocentrum 

LBC 287 Újezd Lokální biocentrum 

LBC 291 Na skalce Lokální biocentrum 

LBC 295 Stružka Lokální biocentrum 

LBC 300 Mezerka Lokální biocentrum 

OZNAČENÍ 

 PRVKU  
CHARAKTERISTIKA EKOTOPU A BIOTY 

IP 464 Úžlabina zarostlá přirozenou dřevinnou vegetací. 

IP 283 Návrh založení přirozené liniové zeleně podél polních cest. 

IP 465 Extenzivní rybník se zachovanými přirozenými litorály a břehovou zelení. 

IP 305 Návrh založení přirozené liniové zeleně podél polních cest. 

IP 306 Přirozená suchá lada se sukcesí dřevin ve svahu úžlabiny. 

IP 63 
Extenzivní rybník s přirozenou bylinnou a dřevinnou břehovou vegetací a 

navazujícími přirozenými mokrými loukami a lady. 

IP 310 Návrh založení přirozené liniové zeleně podél polních cest. 

IP 467 Přirozené vodoteče s doprovodem lužních porostů mezi kulturními lesy. 

IP 67 Přirozené vodoteče s doprovodem lužních porostů mezi kulturními lesy. 

IP 491 Přirozené partie lesních okrajů s teplomilnou ekotonovou vegetací. 

IP 284 
Návrh výsadby, doplnění a propojení pásu přirozené zeleně podél polní 

komunikace. 

IP 266 
Extenzivní rybník s přirozenou bylinnou a dřevinnou břehovou vegetací a 

navazujícími přirozenými mokrými loukami a lady. 

IP 391 
Extenzivní polopřirozené aluviální louky v údolnici s upravenou vodotečí 

navrženou k ozelenění a revitalizaci. 

IP 329 Starší lesní porost přirozené dřevinné skladby. 

IP 496 Pás přirozené zeleně podél polní cesty. 

IP 423 Úžlabina zarostlá přirozenou dřevinnou vegetací. 

IP 591 Starší přirozená lužní skupina pod hrází lesního rybníka. 

IP 281 
Extenzivní rybník s přirozenou bylinnou a dřevinnou břehovou vegetací a 

navazujícími přirozenými mokrými loukami a lady. 



30/88 

 

Překryvná funkce prvků územního systému ekologické stability má v podmínkách pro využití ploch 
přednost. V případě křížení dopravních koridorů má přednost dopravní koridor. 

Biokoridory 
(překryvná funkce) 

Hlavní využití 

- propojují biocentra; 

- umožňují a podporují migraci, šíření a vzájemné kontakty organismů. Na rozdíl od biocenter nemusí 
umožňovat trvalou existenci všech druhů zastoupených společenstev. 

Přípustné využití 

- biokoridory musí být chráněny především z hlediska zachování jejich průchodnosti; 

- přípustné jsou funkce a opatření ve prospěch zvýšení funkčnosti ÚSES a umožňující přirozený 
vývoj bioty, jako např. revitalizace, výsadby autochtonních druhů, zatravnění, ochranné břehové 
porosty vodních toků, vodní plochy přirozeného charakteru a nesníží aktuální míru ekologické 
stability biokoridorů nebo neznemožní založení navrhovaných biokoridorů. 

Podmíněně přípustné využití 

- za podmínky co nejmenšího zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru a nevytváření migračních 
bariér, nezbytně nutné liniové stavby dopravní a technické infrastruktury křížící biokoridor v co 
nejkratším a pokud možno kolmém směru, odpočívky, stavby vodních nádrží, opatření pro udržení 
vody v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření a další opatření 
přispívající k vyšší retenční schopnosti krajiny; 

- výstavba rozhleden za podmínky, že nedojde k narušení přírodních dominant anebo k významnému 
zásahu do porostů. 

Nepřípustné využití 

- zřizování a provozování staveb a zařízení nesouvisejících s přípustným a podmíněně přípustným 
využitím; 

- umisťování oplocení, ohrazení a jiných překážek v pohybu zvěře a lidí (vyjma podmíněně 
přípustných); 

- pro jakékoliv stavby (mimo přípustné a podmíněně přípustné využití území) je toto území 
nezastavitelné; 

- změny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru v ÚSES (např. umisťování staveb, pobytová 
rekreace, intenzívní hospodaření) a jakékoliv změny způsobu využití, které by znemožnily funkčnost 
prvku, narušily aktuální míru ekologické stability nebo ohrozily založení navrhovaných biokoridorů a 
jejich kontinuitu (např. odvodňování pozemků, rozorání mezí); 

- činnosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou přírody a krajiny. 

IP 492 
Návrh revitalizace drobné vodoteče a výsadby vegetačního doprovodu 

přirozených dřevin. Součástí prvku je navazující úsek zalesněné úžlabiny. 

IP 461 Úžlabina s drobnou vodotečí a vlhkými lady se sukcesí lužních dřevin. 

IP 685 Skalnaté svahy údolí Vltavy nad hladinou v.n.Orlík s přirozenými lesními porosty. 

IP 684 Skalnaté svahy údolí Vltavy nad hladinou v.n.Orlík s přirozenými lesními porosty. 

IP 610 Skalnaté svahy údolí Vltavy nad hladinou v.n.Orlík s přirozenými lesními porosty. 

IP 314 Skalnaté svahy údolí Vltavy nad hladinou v.n.Orlík s přirozenými lesními porosty. 

IP 571 
Zalesněná boční rokle zaříznutá ve svazích říčního údolí s přirozeným lesním 

porostem. 
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- záměry naplňující parametry nadmístnosti stanovené v zásadách územního rozvoje. 

Překryvná funkce prvků územního systému ekologické stability má v podmínkách pro využití ploch 
přednost. V případě křížení dopravních koridorů má přednost dopravní koridor. 

Biocentra 
(překryvná funkce) 

Hlavní využití 

- velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje trvalou existenci druhů i společenstev 
přirozeného genofondu krajiny. 

Přípustné využití 

- biocentra musí být chráněna před změnou využití území, která by snížila dosažený stupeň 
ekologické stability a před umísťováním záměrů (zejména staveb), vyjma podmíněně přípustných. 

- přípustná jsou opatření ve prospěch zvýšení funkčnosti ÚSES, jako např. revitalizace, výsadby 
autochtonních druhů, zatravnění. 

Podmíněně přípustné využití 

- za podmínky co nejmenšího zásahu a narušení funkčnosti biocentra nezbytně nutné liniové stavby 
dopravní a technické infrastruktury, odpočívky, stavby vodních nádrží, opatření pro udržení vody 
v krajině, revitalizace toků, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření 
a další opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti krajiny, atd.; 

- za podmínky nevytváření migračních bariér jsou podmíněně přípustné oplocenky; 

- výstavba rozhleden za podmínky, že nedojde k narušení přírodních dominant anebo k významnému 
zásahu do porostů. 

Nepřípustné využití 

- zřizování a provozování staveb a zařízení nesouvisejících s přípustným a podmíněně přípustným 
využitím; 

- umisťování oplocení, ohrazení a jiných překážek v pohybu zvěře a lidí (vyjma podmíněně 
přípustných); 

- pro jakékoliv stavby (mimo přípustné a podmíněně přípustné využití území) je toto území 
nezastavitelné; 

- změny, které jsou v rozporu s funkcí biocentra v ÚSES a jakékoliv změny způsobu využití, které by 
znemožnily funkčnost prvku, narušily aktuální míru ekologické stability (např. změny druhu pozemku 
s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability) nebo ohrozily 
založení nových biocenter;  

- činnosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou přírody a krajiny; 

- záměry naplňující parametry nadmístnosti stanovené v zásadách územního rozvoje. 

Překryvná funkce prvků územního systému ekologické stability má v podmínkách pro využití ploch 
přednost. V případě křížení dopravních koridorů má přednost dopravní koridor. 

Interakční prvky 
(překryvná funkce) 

Hlavní využití 

- ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, vytvářející 
existenční podmínky rostlinám a živočichům, významně ovlivňujícím fungování ekosystémů kulturní 
krajiny; 

- interakční prvky v řešeném území jsou tvořeny liniovými či bodovými dřevinnými nárosty 
a výsadbami podél cestní sítě; 

- jsou využity stávající krajinné liniové segmenty, pro dotvoření krajinné infrastruktury jsou navrženy 
nové dřevinné výsadby. 
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Přípustné využití 

- trvalé travní porosty, remízy, sady, izolační a doprovodná zeleň, vodní plochy. 

Podmíněně přípustné využití 

- za podmínky co nejmenšího zásahu a narušení funkčnosti interakčních prvků nezbytně nutné 
liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, odpočívky, stavby vodních nádrží, opatření pro 
udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření a další 
opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti krajiny, atd.; 

- za podmínky nevytváření migračních bariér jsou podmíněně přípustné oplocenky; 

- výstavba rozhleden za podmínky, že nedojde k narušení přírodních dominant anebo k významnému 
zásahu do porostů. 

Nepřípustné využití 

- zřizování a provozování staveb a zařízení nesouvisejících přípustným a podmíněně přípustným 
využitím; 

- nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch; 

- změny způsobu využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území 
zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh 
s  nižším stupněm ekologické stability), dále pak změny, které jsou v rozporu s funkcí interakčního 
prvku, jakékoliv změny způsobu využití, které by znemožnily nebo ohrozily funkčnost interakčních 
prvků, nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začleněným do nich; 

- umisťování trvalého oplocení a jiných překážek v pohybu zvěře a lidí (vyjma podmíněně 
přípustných); 

- činnosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou přírody a krajiny. 

- záměry naplňující parametry nadmístnosti stanovené v zásadách územního rozvoje. 

U každého prvku je tabulkové příloze ÚSES vyznačen příslušný typ geobiocénu (STG). Na základě tohoto 

kóduje možno provést výběr dřevinné skladby dle níže uvedeného seznamu. 

3. vegetační stupeň, trofická řada chudá, hydrická řada normální 

stromy základní 
stromy doplňkové 
 
keře  

Pinus sylvestris, Quercus petraea, Quercus robur 
Alnus glutinosa, Betula verrucosa, Carpinus betulus, Populus tremula, Salix 
caprea, Salix spp., Sorbus aucuparia 
Corylus avellana, Crataegus spp. 

3. vegetační stupeň, trofická řada polochudá, hydrická normální 

stromy základní 

stromy doplňkové 

keře 

Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Sorbus aucuparia, Tilia cordata, Tilia 

platyphylla, Alnus glutinosa 

Betula verrucosa, Carpinus betulus, Larix decidua 

Corylus avellana, Crataegus spp., Prunus padus, Frangula alnus, Rhamnus 

cathartica, Salix caprea, Salix cinerea, Viburnum opulus. 

3. vegetační stupeň, trofická řada polochudá, hydrická řada normální 

stromy základní  

stromy doplňkové  

keře domácí  

Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Larix decidua, Sorbus aucuparia, Tilia 

cordata, Tilia platyphylla 

Acer campestre, Acer platanoides, Carpinus betulus, Sorbus aria, Sorbus 

torminalis 

Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus monogyna a oxyacantha, 

Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum, Prunus padus, Prunus spinosa, 

Rhamnus cathaflicus a frangula, Ribes alpinum, Rosa canina, Viburnum lantana 

a opulus 

3. vegetační stupeň, hydrická řada zamokřená 
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stromy základní 

stromy doplňkové 

keře 

Quercus robur, Fraxinus excelsior 

Betula verrucosa, Alnus glutinosa, Populus tremula, Prunus padus, Salix alba, Salix 
caprea, Salix fragilis, Tilia cordata 
Rhamnus frangula, Salix cinerea, Salix viminalis, Salix triandra, Viburnum opulus, 

Cornus sanguinea 

9.8  FUNKCE VEŘEJNÉ ZELENĚ 

Veřejná zeleň plní řadu funkcí, z nichž lze jmenovat především tyto: 

a) Mikroklimatickou - Zeleň v letních měsících snižuje teplotu (pás zeleně o šíři 50 metrů sníží teplotu o cca 

3°C), zvyšuje relativní vlhkost vzduchu (o 20 % oproti zastavěné ploše), snižuje stupeň pohyblivosti 

vzduchu, tlumí účinky inverze. 

b) Hygienickou - Zelené rostliny produkují kyslík, zeslabují vliv dráždivých faktorů (přímý sluneční svit, hluk, 

nedostatečná vlhkost ovzduší, silný vítr) a rovněž produkují těkavé látky s baktericidním (škodlivé 

organismy ničícím) účinkem. 

c) Ochrannou a izolační - Zeleň zachycuje prach a přispívá ke snižování sekundární prašnosti, tlumí hluk, 

pohledově odstiňuje neestetické stavby. 

d) Estetickou - Zeleň vytváří účinný kontrast (barvou olistění, habitem), dotváří urbanistický koncept obcí. 

Vhodná druhová skladba, prostorové uspořádání i forma habitu pro jednotlivá stanoviště jsou 

předpokladem pro zajištění výše uvedených funkcí. Zdravý vývoj vegetace lze předpokládat jen u jedinců 

vysazených na stanovištích odpovídajících jejich přirozeným požadavkům. Výsadba stanovištně 

vhodných druhů dřevin je pro dosažení požadovaného efektu nejjistější, nejrychlejší a také 

nejekonomičtější (minimální ztráty při výsadbě, nižší nároky na následnou údržbu a podobně). Dodržením 

předchozích zásad se rovněž zamezí nežádoucímu narušení charakteristických prvků jednotlivých partií 

intravilánu. Proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost volbě dřevin odpovídajích stanovišti a 

upřednostňovat ve výsadbách ty, které jsou pro danou oblast typické, respektive zde byly v minulosti 

běžně zastoupeny. Při eventuálních výsadbách je samozřejmostí používat místních druhů výhradně 

domácí provenience. 

e) Ekologickou - Vytváří vhodné prostředí pro zachování různorodosti a rozmanitosti člověkem 

ovlivňovaných rostlinných a živočišných společenstev. Umožňuje hnízdění mnoha druhům zejména 

drobného ptactva a rovněž slouží plodožravým a bobuložravým (částečně i listožravým) živočichům jako 

potravní základna. Opomíjenou, ale velmi důležitou funkcí vzrostlé zeleně je udržení genofondu, což platí 

zejména pro věkovité venkovské stromy (lípy, jilmy, duby a javory). 

Celkový estetický dojem obce není vytvářen pouze její architekturou, ale i kvalitou veřejné zeleně. Obecně 

lze konstatovat, že ještě v nedávné minulosti nebyl přírodní stránce sídel přisuzován takový význam, jaký si 

bezesporu zaslouží. Tento problém ještě více vystoupí do popředí zvážíme-li, že většina v našich 

podmínkách použitelných dřevin nastupuje do období skutečného estetického působení často po mnoha 

desetiletích od výsadby. Z tohoto je zřejmé, že otázkou veřejné zeleně by se měli představitelé obcí zabývat 

v čase co možná nejkratším, aby alespoň jejich děti žily v prostředí, které dnes naši turisté obdivují při 

cestách do zahraničí, přestože ještě v polovině století ani české vesnice nepůsobily z tohoto hlediska často 

natolik tristním dojmem, jakému jsme již téměř přivykli. Zeleň v popisovaném území (s výjimkou lesních 

porostů) je zastoupena jednak dřevinnou vegetací na nelesních půdách, jednak významnou zelení v obcích, 

která často působí nesourodým dojmem a poměrně věrně odráží význam, který jí byl v minulosti přikládán. 
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LIMITY PRO VÝSTAVBU 

OCHRANNÁ PÁSMA 

INUNDANCE 

POZNÁMKY 

 

1 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Částečně zasahuje do OP vodního 

zdroje II. stupně. 

Letecký koridor. 

2 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10max 

35% 

z celkové 

plochy 

Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

3 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

4 Plochy zeleně S - - - - - - - - Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

5 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

Umístění vodní plochy. 

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 



Limity pro výstavbu – Albrechtice 

35/88 

Letecký koridor. 

6 Technická vybavenost 

ČOV 

N - - - - - - - - Ochranné pásmo ČOV. 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

7 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

8 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

NS 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- stav 25 - 45 +25+10 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně leží v ochranném pásmu 

ČOV. 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

9 Sportovně rekreační zóna NS - - - - - - - - Částečně leží na území 

s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

10 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a 

bydlení, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

 

V 1 NP 1 1 dle 

potřeby 

OV 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně v ochranném pásmu 

komunikace. 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

11 Občanská vybavenost 

Školství a výchova 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace. 

S - - - - stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Část tvoří stávající technická 

vybavenost a sport. 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 Db 

Částečně v území 

s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

12 Občanská vybavenost S - - - - stav 25 - 45 +5 Světlé pastel. Území s archeologickými nálezy. 
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Školství a výchova 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace. 

barvy Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

13 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

14 Občanská vybavenost 

Kostel 

S - - - - stav 25 - 45 - - Území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

15 Průmysl, technická vybavenost S 1 NP - - - stav - +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

16 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S  1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Území s archeologickými nálezy. 

Částečně zasahuje do OP vodního 

zdroje II. stupně. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

17 Průmysl, technická vybavenost S 1 NP - - - - - - - Částečně zasahuje do OP vodního 

zdroje II. stupně. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

18 Bydlení – bytová výstavba 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S - - - - - dopor. 

15 - 45 

- Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

19 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

NS 1 NP 1 1 min. - 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  
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OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

1G/RD střešní krytina LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB  

Území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

20 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Částečně v území 

s archeologickými nálezy. 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

21 Veřejná zeleň S - - - - - - - - Částečně v ochranném pásmu VN. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

22 Sportovně rekreační zóna N - - - - - - - - Částečně zasahuje do lokálního 

biocentra. 

Částečně zasahuje do OP vodního 

zdroje II. stupně. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

23 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

24 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Částečně v území 

s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

25 Veřejná zeleň S - - - - - - - - Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

26 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a 

S 1 NP 1 - dle 

potřeby 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  
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bydlení, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

OV barvy LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

27 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Částečně v území 

s archeologickými nálezy. 

Národní kulturní památka. 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

28 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a 

bydlení, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

S 1 NP 1 - dle 

potřeby 

OV 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

29 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Území s archeologickými nálezy. 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

30 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a 

bydlení, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

S 1 NP 1 - dle 

potřeby 

OV 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Území s archeologickými nálezy. 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

31 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a 

bydlení, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

S 1 NP 1 - dle 

potřeby 

OV 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 
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32 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a 

bydlení, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

S 1 NP 1 - dle 

potřeby 

OV 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

33 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

34 Veřejná zeleň N - - - - - - - - Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

35 Průmysl, technická vybavenost S 1 NP - - - stav 15 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně v ochranném pásmu 

komunikace. 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

36 Průmysl, technická vybavenost 

Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

N 1 NP -1 -1 - min. 

1G/RD 

- 15 25 - 

45 

+25 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně v ochranném pásmu 

komunikace. 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Území podmíněné zpracováním 

územní studií. 

Letecký koridor. 

37 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a 

bydlení, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

N 1 NP 1 1 dle 

potřeby 

OV 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 
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Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

38 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

NS 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

-stav 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

39 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně v území 

s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

40 Veřejná zeleň N - - - - - - - - Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

41 Veřejná zeleň N - - - - - - - - Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

42 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

N 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně v území 

s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

43 Veřejná zeleň S - - - - - - - - Území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

44 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v území 

s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

45 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v území 

s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

46 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

47 Plochy zeleně N - - - - - - - - Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 
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Území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

48 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

49 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

50 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v ochranném pásmu 

komunikace. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

51 Zemědělský areál S - - - - stav 15 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

(kombinace 

s přírodními 

materiály) 

Částečně ochranné pásmo 

zemědělského areálu. 

Částečně v ochranném pásmu 

komunikace. 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

52 Průmysl, technická vybavenost 

Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí 

VN 1 NP -1 -1 min. 

1G/RD- 

- 1525  - 

45 

+25 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v ochranném pásmu 

komunikace. 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma zemědělského areálu. 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

53 Bydlení – bytová výstavba 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S - - - - - dopor. 

15 - 45 

- Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma zemědělského areálu.Zóna 

havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

54 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 
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OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

Letecký koridor. 

55 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

56 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

57 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a 

bydlení, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

N 1 NP 1 1 dle 

potřeby 

OV 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Vzdálenost 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

58 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a 

bydlení, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

N 1 NP 1 - dle 

potřeby 

OV 

- - +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Vzdálenost 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

59 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a 

bydlení, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

NS 1 NP 1 1 dle 

potřeby 

OV 

- 25 - 45 +25+10 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

60 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

61 Technická vybavenost N 1 NP - - - - - +25 - Částečně v ochranném pásmu VN. 

Zóna havarijního plánování JETE. 
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Letecký koridor. 

62 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

63 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Vzdálenost 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

64 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma lesa.  

Vzdálenost 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

 

65 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Vzdálenost 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

66 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně ve vzdálenosti 50 m od 

kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

67 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Vzdálenost 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

68 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a 

bydlení, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

S 1 NP 1 - dle 

potřeby 

OV 

 stav

  

25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma lesa. 

Vzdálenost 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

69 Veřejná zeleň S - - - - - - - - Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

70 Vodní plocha  N - - - - - - - - Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 
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71 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně ve vzdálenosti 50 m od 

kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

72 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a 

bydlení, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

S 1 NP 1 - dle 

potřeby 

OV 

 stav

  

25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

73 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a 

bydlení, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

S 1 NP 1 - dle 

potřeby 

OV 

 stav

  

25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

74 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

75 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma lesa. Částečně ve 

vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

76 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma zemědělského areálu. 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

77 Průmysl, technická vybavenost S 1 NP - - -  stav 15 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v ochranném pásmu 

komunikace. 

Leží v ochranném pásmu 

zemědělského areálu. Vedení 

radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

78 Ostatní navazující krajina na výhledově zastavitelném území je nezastavitelná 

1/ 

z-4 

Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  
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OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

 

 

2/ 

z-4 

Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

 

 

3/ 

z-4 

Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

Umístění vodní plochy. 

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

4/ 

z-4 

Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

Umístění vodní plochy. 

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

5/ 

z-4 

Individuální rekreace 

Možnost rekonstrukce a 

modernizace 

S 1 NP 1 - - stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

6/ 

z-4 

Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

7/ 

z-4 

Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a 

bydlení, která nenarušuje okolní 

prostředí. 

S 1 NP 1 - dle 

potřeby 

OV 

 stav

  

25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB  

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 
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Poznámky a použité zkratky : 

RD - rodinný dům 

OV - občanská vybavenost 

TV - technivká vybavenost 

b.j. - bytová jednotka (jeden byt) 

1 NP - jedno nadzemní podlaží 

2 NP -  dvě nadzemní podlaží 

V – Z - východ – západ 

S - stav 

N - návrh 

 

Lokalita 1/z-1: 

Průmysl, podnikání a technická vybavenost  

• Přípustné: výlučně podnikatelská, průmyslová a výrobní, popřípadě zemědělská, chovatelská a 

pěstitelská výroba, služby, přípustné je zřizovat sklady, skladové plochy a komunální provozovny, zařízení 

pro obchod a administrativu, parkovací a odstavná stání. 

• Podmíněné:  je zřizovat provozní byty či rodinné domy pro bydlení osob přímo spojených s provozem 
dané výroby, nákupní zařízení, sportovní, sociální a zdravotní zařízení, čerpací stanice pohonných hmot.  
• Nepřípustné: samostatné bydlení všech forem, zařízení vyžadující mimořádnou ochranu před zátěží 
prostředí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi).  
 

Lokalita 2/z-1: 

Občanská vybavenost  

• Přípustné: 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, 

hasičské zbrojnice, parkovací a odstavná stání vyvolaná přípustným využitím území, nezbytnou 

infrastrukturu, veřejnou zeleň, nákupní zařízení. 

• Podmíněné: bydlení (chatové objekty pro celoroční užívání, RD pro tvz. druhé bydlení), podnikání, pokud 

nevyžaduje vyhlášení OP a negativně neovlivňuje své okolí.   

• Nepřípustné: jsou takové činnosti a děje, které nadměrně narušují prostředí,  průmyslová výroba a 

sklady. 

 

 

 

Hlavní využití Číslo plochy 

Plochy bydlení v rodinných domech 
 - návrh, stav  

8/z-2 

Přípustné využití 

Bydlení v rodinných domech a činnosti a děje s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší 
samozásobitelské hospodářství, vestavěná občanská vybavenost, administrativní zařízení, obchody, 
provozovny služeb, drobná řemeslná a výrobní zařízení, která nezatěžují hlukem okolní bydlení (např. 
kadeřnictví, krejčovství), malá rekreační a sportovní zařízení (bazény, prvky zahradní architektury apod.). 
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, dopravní infrastruktura, 
nezbytná technická infrastruktura, veřejná zeleň. 
U plochy č. 8 je možné využití rekreace.  

Podmíněné využití 

Na lokalitách č.8 které jsou soustředěny podél silnice II. třídy a jsou zatíženy hlukem, bude možné bydlení za 
podmínky, že hluková zátěž bude odstraněna či nebude překračovat hygienické limity z hlediska hluku. 
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Nepřípustné využití 

Ostatní využití, neuvedené jako přípustné nebo podmíněné, zejména veškeré činnosti narušující venkovské 
prostředí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní zařízení, 
zařízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba individuální rekreace. 

Vymezení zastavitelných ploch Počet staveb na navržených 
plochách: 

8 - Plocha nízkopodlažní zástavby s možností rekreace – v západní části 
sídla Albrechtice nad Vltavou, k.ú. Albrechtice nad Vltavou. Lokalita 
navazuje na současně zastavěné území. Jedná se o změnu funkčního 
využití z plochy občanského vybavení na plochu nízkopodlažní zástavby 
s možností rekreace. 
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice II. třídy. 
Limity využití území – respektovat OP komunikace, OP el. vedení a zónu 
havarijního plánování JETE, letecký koridor. 

max. 1 rodinný dům 

Druh regulativů Regulativ pro výstavbu 

Plošné regulativy  

Zastavěnost budovami maximálně 25% 

Zastavěnost celková maximálně 35% 

Výškové regulativy  

Výška budovy v NP 
(výškové uspořádání nových staveb musí odpovídat dosavadnímu 
charakteru staveb) 

1 nadzemní podlaží  
+ podkroví 

+ možnost podsklepení 

Výška budovy do hřebene v metrech maximálně 9,5m 

Výška římsy v metrech maximálně 4,5m 

Prostorové regulativy  

Střecha - typ Sedlová, polovalbová 

Střecha - sklon 33° - 45° 

Půdorys budovy převážně obdélníkový 
1:1,5 – 1:3 

 

V případě křížení dopravních koridorů s prvky územního systému ekologické stability má přednost 
dopravní koridor. 

Koridor dopravní infrastruktury D40/1, D40/2  

Hlavní využití 

- D40/1: Silnice II/138 – jižní půloblouk Albrechtice nad Vltavou, vybudování nové přeložky silnice 
II/138 v jihozápadní části obce po hranici zastavěného území. 

- D40/2: Silnice II/138 – homogenizace, úpravy a přeložka silnice II/138 v úseku Albrechtice nad 
Vltavou – Všeteč – Temelín z důvodů zlepšení parametrů silnice. Plocha nadmístního významu je 
zpřesněna dle projektové dokumentace „Obchvat obce Albrechtice nad Vltavou“. 

Přípustné využití 

- náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, objekty a prostranství bezprostředně sloužící výkonu údržby 
silnice, zařízení pro dopravu (např. zastávky, stanice, provozní budovy, odpočívadla), protihluková 
opatření. 

Podmíněně přípustné využití 

- silnice, místní a účelové komunikace; 
- různé formy zeleně (např. izolační, doprovodná), zelené pásy; 
- hromadné a řadové garáže, odstavná a parkovací stání. 
- v místě překryvu záměrů s prvkem ÚSES, je nutné provést taková opatření, aby nebyla narušena 

funkčnost daného prvku ÚSES a nebyla vyloučena realizace dopravních koridorů. 

Nepřípustné využití 

- objekty bydlení, občanského vybavení, rekreace, výroby a skladování, stavby a zařízení v rozporu 
s bezpečností v dopravě.  
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LIMITY PRO VÝSTAVBU – SÍDLO HLADNÁ  
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LIMITY PRO VÝSTAVBU 

OCHRANNÁ PÁSMA 

INUNDANCE 

POZNÁMKY 

 

1 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma lesa. Ve vzdálenosti 50 m 

od kraje lesa. 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

2 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí.  

V 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma lesa Ve vzdálenosti 50 m 

od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

3 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma lesa. Ve vzdálenosti 50 m 

od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

4 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a 

bydlení, která nenarušuje okolní 

prostředí 

S 1 NP 1 1 dle 

potřeby 

OV 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

5 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a 

bydlení, která nenarušuje okolní 

prostředí 

N 1 NP 1 1 dle 

potřeby 

OV 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

6 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí.  

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma lesa Ve vzdálenosti 50 m 

od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 



Limity pro výstavbu - Hladná 

49/88 

Letecký koridor. 

7 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma lesa. 

Částečně zasahuje do navrženého 

lokálního biokoridoru. Ve 

vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Území zvláštní povodně pod 

vodním dílem VD Lipno I. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

8 Individuální rekreace 

Možnost rekonstrukce a 

modernizace 

S 1 NP 1 - - stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma lesa. 

Částečně zasahuje do navrženého 

lokálního biokoridoru. 

Částečně leží v ochranném pásmu 

ČOV. Ve vzdálenosti 50 m od kraje 

lesa. 

Vedení radioreleové trasy. 

Území zvláštní povodně pod 

vodním dílem VD Lipno I. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

9 Technická vybavenost 

ČOV 

N - - - - - - - - Ochranné pásmo ČOV. 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma lesa. 

Částečně zasahuje do navrženého 

lokálního biokoridoru Ve 

vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

10 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma lesa.Ve vzdálenosti 50 m 

od kraje lesa. 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

11 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a 

N 1 NP 1 1 dle 

potřeby 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 
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bydlení, která nenarušuje okolní 

prostředí 

OV střešní krytina Letecký koridor. 

12 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma lesa. Ve vzdálenosti 50 m 

od kraje lesa. 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

13 Sportovně rekreační zóna 

 

V - - - - - - - - Částečně zasahuje do ochranného 

pásma lesa. Ve vzdálenosti 50 m 

od kraje lesa. 

Částečně v ochranném pásmu 

komunikace. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

14 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma lesa. 

Částečně zasahuje do navrženého 

lokálního biokoridoru. Ve 

vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

15 Individuální rekreace 

Možnost rekonstrukce a 

modernizace 

S 1 NP 1 - - stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma lesa. 

Částečně zasahuje do navrženého 

lokálního biokoridoru. 

Letecký koridor. 

16 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí.  

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma lesa. 

Částečně v ochranném pásmu 

komunikace. Ve vzdálenosti 50 m 

od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

17 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a 

bydlení, která nenarušuje okolní 

prostředí 

V 1 NP 1 1 dle 

potřeby 

OV 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně v ochranném pásmu 

komunikace. 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Zóna havarijního plánování JETE. 
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Letecký koridor. 

18 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a 

bydlení, která nenarušuje okolní 

prostředí Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - dle 

potřeby 

OV 

min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

19 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a 

bydlení, která nenarušuje okolní 

prostředí 

V 1 NP 1 1 dle 

potřeby 

OV 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně v ochranném pásmu 

komunikace. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

20 Zemědělství 

 

S 1 NP 1 - - stav 15 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

(kombinace 

s přírodními 

materiály) 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

21 Individuální rekreace N 1 NP 1 - - - 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy 

Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

22a, 

22b, 

22c 

Individuální rekreace 

Možnost rekonstrukce a 

modernizace 

S 1 NP 1 - - stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Území zvláštní povodně pod 

vodním dílem VD Lipno I. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

23 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

24 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

25 Ostatní navazující krajina na výhledově zastavitelném území je nezastavitelná 
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1/z-

4 

Individuální rekreace N 1 NP 1 - - - 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy 

Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

2/z-

4 

Individuální rekreace 

Možnost rekonstrukce a 

modernizace 

S 1 NP 1 - - stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

3/z-

4 

Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí.  

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

4/z-

4 

Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a 

OV, která nenarušuje okolní 

prostředí. Možnost přestavby, 

dostavby a modernizace. 

S 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 
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Poznámky a použité zkratky : 

RD - rodinný dům 

OV - občanská vybavenost 

TV - technivká vybavenost 

b.j. - bytová jednotka (jeden byt) 

1 NP - jedno nadzemní podlaží 

2 NP -  dvě nadzemní podlaží 

V – Z - východ – západ 

S - stav 

N - návrh  

 

Hlavní využití Číslo plochy 

Plochy bydlení v rodinných domech 
 - stav  

15/z-2 

Přípustné využití 

Bydlení v rodinných domech a činnosti a děje s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší 
samozásobitelské hospodářství, vestavěná občanská vybavenost, administrativní zařízení, obchody, 
provozovny služeb, drobná řemeslná a výrobní zařízení, která nezatěžují hlukem okolní bydlení (např. 
kadeřnictví, krejčovství), malá rekreační a sportovní zařízení (bazény, prvky zahradní architektury apod.). 
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, dopravní infrastruktura, 
nezbytná technická infrastruktura, veřejná zeleň. 

Nepřípustné využití 

Ostatní využití, neuvedené jako přípustné nebo podmíněné, zejména veškeré činnosti narušující venkovské 
prostředí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní zařízení, 
zařízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba individuální rekreace. 

Vymezení zastavitelných ploch Počet staveb na navržených 
plochách: 

15 - Plocha nízkopodlažní zástavby – v sídle Hladná, k.ú. Albrechtice nad 
Vltavou. Jedná se o změnu funkčního využití z plochy pro nízkou zeleň a 
zahrádky na plochu nízkopodlažní zástavby. 
Obsluha území – ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území – respektovat OP vodovodu, OP navržené kanalizace a 
zónu havarijního plánování JETE, letecký koridor. 

max. 4 rodinné domy 

Druh regulativů Regulativ pro výstavbu 

Plošné regulativy  

Zastavěnost budovami maximálně 25% 

Zastavěnost celková maximálně 35% 

Výškové regulativy  

Výška budovy v NP 
(výškové uspořádání nových staveb musí odpovídat dosavadnímu 
charakteru staveb) 

1 nadzemní podlaží  
+ podkroví 

+ možnost podsklepení 

Výška budovy do hřebene v metrech maximálně 9,5m 

Výška římsy v metrech maximálně 4,5m 

Prostorové regulativy  

Střecha - typ Sedlová, polovalbová 

Střecha - sklon 33° - 45° 

Půdorys budovy převážně obdélníkový 
1:1,5 – 1:3 
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Koridor dopravní infrastruktury  D2 

Hlavní využití 

- zajištění dopravní dostupnosti a obsluha území dopravní infrastrukturou. 

Přípustné využití 

- silnice, místní a účelové komunikace, železniční tratě, vlečky; 
- zařízení pro dopravu (např. zastávky, stanice, nástupiště, provozní budovy, odpočívky);  
- náspy a svahy, zářezy, opěrné zdi, mosty, objekty a prostranství bezprostředně sloužící výkonu 

údržby silnice, protihluková opatření; 
- různé formy zeleně (např. izolační, doprovodná), zelené pásy; 
- hromadné a řadové garáže, odstavná a parkovací stání; 
- umisťování staveb a zařízení liniové technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, 

elektřinu, spoje, radiokomunikace apod.) bezprostředně související s danou funkcí technické 
infrastruktury a obsluhy území; 

- opatření pro udržení vody v krajině, revitalizace toků, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová 
a protierozní opatření a další opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti území. 

Podmíněně přípustné využití 

- Výstavba přemostění je možná za podmínky vypracování architektonické studie, kde bude prověřeno 
začlenění stavby do okolní krajiny řeky Vltavy a až po odsouhlasení této studie Povodím Vltavy. 

- Pro nové stavby na plochách zasahujících do záplavového území Q100 je stanovena podmínka, že 
veškeré stavby musí být řešeny technicky tak, aby nebyly ohroženy případnými záplavami, 
a současně aby nezhoršovaly průtokové poměry v řešeném profilu toku, a musí být odsouhlaseny se 
správci povodí. 

- v místě překryvu záměrů s prvkem ÚSES, je nutné provést taková opatření, aby nebyla narušena 
funkčnost daného prvku ÚSES a nebyla vyloučena realizace dopravních koridorů; 

- umisťování sítí a technické infrastruktury, kdy toto umístění nesmí ohrozit ani omezit funkci hlavní. 

Nepřípustné využití 

- objekty bydlení, občanského vybavení, rekreace, výroby a skladování, stavby a zařízení v rozporu 
s bezpečností v dopravě.  

 

Plochy dopravní infrastruktury - návrh 2/z-3 

Hlavní využití 

Zabezpečení potřeb všech druhů dopravy. 

Přípustné využití 

Silnice, místní, účelové, cyklistické a pěší komunikace. Různé formy zeleně (např. izolační, doprovodná,…), 
odvodnění, dopravní zařízení, mosty, náspy, zářezy, opěrné zdi apod., technická infrastruktura (např. 
vodovod, elektřina, spoje). 

Podmíněně přípustné využití 

Výstavba přemostění je možná za podmínky vypracování architektonické studie, kde bude prověřeno 
začlenění stavby do okolní krajiny řeky Vltavy a až po odsouhlasení této studie Povodím Vltavy. 

Pro nové stavby na plochách zasahujících do záplavového území Q100 je stanovena podmínka, že veškeré 
stavby musí být řešeny technicky tak, aby nebyly ohroženy případnými záplavami, a současně aby 
nezhoršovaly průtokové poměry v řešeném profilu toku, a musí být odsouhlaseny se správci povodí. 

Nepřípustné využití 

Nepřípustné jsou objekty bydlení, občanského vybavení, rekreace, výroby a skladování, stavby a zařízení 
v rozporu s bezpečností v dopravě. 
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LIMITY PRO VÝSTAVBU 

OCHRANNÁ PÁSMA 

INUNDANCE 

POZNÁMKY 

 

1 Individuální rekreace 

Možnost rekonstrukce a modernizace 

S 1 NP 1 - - stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma lesa. Ve vzdálenosti 50 m 

od kraje lesa. 

Letecký koridor. 

2 Individuální rekreace 

Možnost rekonstrukce a modernizace 

S 1 NP 1 - - stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

V ochranném pásmu lesa. 

Částečně zasahuje do lokálního 

biocentra. 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

3a, 

3b, 

3c, 

3d, 

3e, 

3f, 

3g, 

3h, 

3i 

Individuální rekreace 

Možnost rekonstrukce a modernizace 

S 1 NP 1 - - stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

V ochranném pásmu lesa. Ve 

vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Leží v lokálním regionálním 

biocentru. 

Letecký koridor. 

4 Individuální rekreace 

Možnost rekonstrukce a modernizace 

S 1 NP 1 - - stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma lesa. 

Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Částečně zasahuje do lokálního 

regionálního biocentra. 

Letecký koridor. 

5 Individuální rekreace 

Možnost rekonstrukce a modernizace 

S 1 NP 1 - - stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma lesa. 

Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Částečně zasahuje do lokálního 

regionálního biocentra. 

Letecký koridor. 
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6 Hřbitov S - - - - - - - - V ochranném pásmu lesa. 

Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Leží v lokálním regionálním 

biocentru. 

Území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

7 Individuální rekreace 

Možnost rekonstrukce a modernizace 

S 1 NP 1 - - stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

V ochranném pásmu lesa. 

Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Leží v lokálním regionálním 

biocentru. 

Letecký koridor. 

8 Individuální rekreace 

Možnost rekonstrukce a modernizace 

S 1 NP 1 - - stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma lesa. 

Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Částečně zasahuje do lokálního 

regionálního biocentra. 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

9 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma lesa. 

Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Částečně zasahuje do lokálního 

regionálního biocentra. 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

10 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma lesa. 

Částečně zasahuje do lokálního 

biocentra. Ve vzdálenosti 50 m od 

kraje lesa. 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Letecký koridor. 

11 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

V 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Letecký koridor. 

12 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

Částečně v území 

s archeologickými nálezy. 
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která nenarušuje okolní prostředí.  střešní krytina Letecký koridor. 

13 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

V 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Letecký koridor. 

14 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Letecký koridor. 

15 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v území 

s archeologickými nálezy. 

Částečně v ochraném pásmu 

nemovité kulturní památky. 

Letecký koridor. 

 

16 Technická vybavenost 

ČOV 

N - - - - - - - - Ochranné pásmo ČOV. 

Území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

17 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně leží v ochranném pásmu 

ČOV. 

Území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

18 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

 

19 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Území s archeologickými nálezy. 

Částečně zasahuje do lokálního 

biokoridoru. 

Letecký koridor 

 

20 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Území s archeologickými nálezy. 

Částečně v ochraném pásmu 

nemovité kulturní památky. 

Letecký koridor. 

 

21 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Letecký koridor. 
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22 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Letecký koridor. 

23 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Letecký koridor. 

24 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a bydlení, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

N 1 NP 1 1 dle 

potřeby 

OV 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Letecký koridor. 

25 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Letecký koridor. 

 

26 Technická vybavenost N - - - - - - +25 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

27 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně v území s 

archeologickými nálezy. 

Částečně v ochraném pásmu 

nemovité kulturní památky. 

Letecký koridor. 

 

28 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

V území s archeologickými nálezy. 

Částečně v ochraném pásmu 

nemovité kulturní památky. 

Letecký koridor. 

 

29 Zemědělství 

 

S - - - - stav 15 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

(kombinace 

s přírodními 

materiály) 

V území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

 

30 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

V území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 
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která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

 

31 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně v území s 

archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

 

32 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

V území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

 

33 Sporotvně rekreační zóna S - - - - - - - - V území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

34 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

V území s archeologickými nálezy. 

V ochraném pásmu nemovité 

kulturní památky. 

Letecký koridor. 

 

35 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a bydlení, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

S 1 NP 1 - dle 

potřeby 

OV 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

V území s archeologickými nálezy. 

V ochraném pásmu nemovité 

kulturní památky. 

Letecký koridor. 

 

36 Zemědělství 

 

S 1 NP 1 - - stav 15 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

(kombinace 

s přírodními 

materiály) 

V území s archeologickými nálezy. 

V ochraném pásmu nemovité 

kulturní památky. 

Letecký koridor. 

 

37 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

V 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně v území s 

archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

 

38 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

V 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Letecký koridor. 
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39 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

V území s archeologickými nálezy. 

V ochraném pásmu nemovité 

kulturní památky. 

Letecký koridor. 

40 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a bydlení, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

N 1 NP 1 1 dle 

potřeby 

OV 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

V území s archeologickými nálezy. 

V ochraném pásmu nemovité 

kulturní památky. 

Letecký koridor. 

41 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a bydlení, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

V 1 NP 1 1 dle 

potřeby 

OV 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně v ochranném pásmu 

komunikace. 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Částečně v území s 

archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

42 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Částečně v území s 

archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

43 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Částečně v území s 

archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

44 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a bydlení, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

V 1 NP 1 1 dle 

potřeby 

OV 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma zemědělského areálu. 

Částečně v ochranném pásmu 

komunikace. 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Letecký koridor. 

45 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a bydlení, 

V 1 NP 1 1 dle 

potřeby 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně zasahuje do ochranného 
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která nenarušuje okolní prostředí. OV střešní krytina pásma zemědělského areálu. 

Částečně v ochranném pásmu 

komunikace. 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Letecký koridor. 

46 Zemědělský areál S 1 NP - - - stav 15 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

(kombinace 

s přírodními 

materiály) 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma zemědělského areálu. 

Letecký koridor. 

47 Zemědělský areál S 1 NP - - - stav 15 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

(kombinace 

s přírodními 

materiály) 

Ochranné pásmo zemědělského 

areálu.  

Částečně v ochranném pásmu 

komunikace. 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB  

Letecký koridor. 

48 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v ochranném pásmu 

komunikace. 

Částečně zasahuje do lokálního 

biokoridoru. 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Letecký koridor. 

49 Ostatní navazující krajina na výhledově zastavitelném území je nezastavitelná 

1/ 

z-1 

Občanská vybavenost 

• Přípustné: 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, hasičské zbrojnice, parkovací 

a odstavná stání vyvolaná přípustným využitím území, nezbytnou infrastrukturu, veřejnou zeleň, nákupní zařízení. 

• Podmíněné: bydlení (chatové objekty pro celoroční užívání, RD pro tvz. druhé bydlení), podnikání, pokud nevyžaduje 

vyhlášení OP a negativně neovlivňuje své okolí.  

• Nepřípustné: jsou takové činnosti a děje, které nadměrně narušují prostředí,  průmyslová výroba a sklady. 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Letecký koridor. 

 

1/ Bydlení N 1 NP 1 1 min. - 25 - 45 +25 Světlé pastel. Částečně v území s 
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z-4 Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

1G/RD barvy, tmavá 

střešní krytina 

archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

2/ 

z-4 

Individuální rekreace 

Možnost rekonstrukce a modernizace 

S 1 NP 1 - - stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Částečně zasahuje do regionálního 

biokoridoru. 

Letecký koridor. 

 

Poznámky a použité zkratky : 

RD - rodinný dům 

OV - občanská vybavenost 

TV - technivká vybavenost 

b.j. - bytová jednotka (jeden byt) 

1 NP - jedno nadzemní podlaží 

2 NP -  dvě nadzemní podlaží 

V – Z - východ – západ 

S - stav 

N - návrh
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LIMITY PRO VÝSTAVBU 

OCHRANNÁ PÁSMA 

INUNDANCE 

POZNÁMKY 

 

1 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Letecký koridor. 

2 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

VN 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Letecký koridor. 

3 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma zemědělského areálu. 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Částečně se nachází v území 

s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

4 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Částečně se nachází v území 

s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

5 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

V 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma zemědělského areálu. 

Částečně se nachází v území 

s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

6 Zemědělský areál S - - - - stav 15 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Ochranné pásmo zemědělského 

areálu.  
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(kombinace 

s přírodními 

materiály) 

Částečně se nachází v území 

s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

7 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a bydlení, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

NS 1 NP 1 1 dle 

potřeby 

OV 

- stav 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně se nachází v území 

s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

8 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

V území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

9 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

V území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

10 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Letecký koridor. 

11 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Letecký koridor. 

 

12 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Částečně se nachází v území 

s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

13 Vodní plocha s přilehlou veřejnou 

zelení 

Koupaliště 

S - - - - - - - - Částečně v ochranném pásmu 

komunikace. 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Částečně se nachází v území 

s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 
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14 Veřejná zeleň se sportovním 

využitím 

S - - - - - - - - Částečně v ochranném pásmu VN. 

V území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

15 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

V území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

16 Občanská vybavenost 

Maloobchodní zařízení 

S 1 NP 1 - dle 

potřeby 

OV 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

V území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

17 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a bydlení, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

S 1 NP 1 - dle 

potřeby 

OV 

- 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

V území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

18 Technická vybavenost 

 

S - - - - - dopor. 

15 - 30 

+0 Světlé pastel. 

barvy 

V území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

19 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

V území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

20 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

V 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně se nachází v území 

s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

21 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně se nachází v území 

s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

22 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

V území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

23 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

V území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

24 Sportovně rekreační zóna N - - - - - - - - Částečně se nachází v území 
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 s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

25 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a bydlení, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

S 1 NP 1 - dle 

potřeby 

OV 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

V území s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

26 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma ČOV. 

Částečně se nachází v území 

s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

 

27 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma ČOV. 

Částečně se nachází v území 

s archeologickými nálezy. 

Letecký koridor. 

28 Technická vybavenost 

ČOV 

N - - - - - - - - Ochranné pásmo ČOV. 

Letecký koridor. 

29 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Letecký koridor. 

30 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma ČOV Letecký koridor. 

31 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma ČOV Letecký koridor. 

32 Ostatní navazující krajina na výhledově zastavitelném území je nezastavitelná 
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Poznámky a použité zkratky : 

RD - rodinný dům 

OV - občanská vybavenost 

TV - technivká vybavenost 

b.j. - bytová jednotka (jeden byt) 

1 NP - jedno nadzemní podlaží 

2 NP -  dvě nadzemní podlaží 

V – Z - východ – západ 

S - stav 

N - návrh 

 

Lokalita 1/z-1: 

Nízkopodlažní zástavba  

• Přípustné: individuální bydlení v rodinných domech a činnosti a děje s tímto typem bydlení související, tj. 

užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodářství, vestavěná občanská vybavenost, drobná 

zařízení řemeslná a výrobní nenarušující sousedskou pohodu, malá rekreační a sportovní zařízení. 

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, veřejná zeleň. 

• Podmíněné: možnost podnikání, zahradnické a sadovnické provozovny, nerušící řemeslné a 

hospodářské provozy s vyloučením provozů vyžadujících vymezení pásem hygienické ochrany, 

administrativní zařízení, provozovny služeb. 

• Nepřípustné: ostatní funkce, neuvedené jako přípustné nebo podmíněné, zejména veškeré činnosti 

narušující venkovské prostředí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné 

garáže, nákupní zařízení, zařízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba samostatně stojících 

malometrážních objektů sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební buňky apod.). 

 

BR 2/z-2 

Hlavní využití Číslo plochy 

Plochy bydlení v rodinných domech 

 - návrh, stav  

2/z-2, 1/z-4, 2/z-4, 3/z-4 

Přípustné využití 

Bydlení v rodinných domech a činnosti a děje s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší 

samozásobitelské hospodářství, vestavěná občanská vybavenost, administrativní zařízení, obchody, provozovny služeb, 

drobná řemeslná a výrobní zařízení, která nezatěžují hlukem okolní bydlení (např. kadeřnictví, krejčovství), malá 

rekreační a sportovní zařízení (bazény, prvky zahradní architektury apod.). 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, dopravní infrastruktura, nezbytná technická infrastruktura, veřejná zeleň.  

Nepřípustné využití 

Ostatní využití, neuvedené jako přípustné nebo podmíněné, zejména veškeré činnosti narušující venkovské prostředí, 

odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní zařízení, zařízení dopravních 

služeb a autobazary. Výstavba individuální rekreace. 

Vymezení zastavitelných ploch Počet staveb na navržených 

plochách: 

2/z-2 - Plocha nízkopodlažní zástavby – v západní části sídla Jehnědno, k.ú. 

Jehnědno. Lokalita navazuje na současně zastavěné území obce. 

Obsluha území – ze stávající místní komunikace. 

max. 3 rodinné domy 

1/z-4 - Plocha nízkopodlažní zástavby – v jihozápadní části sídla Jehnědno, k.ú. 

Jehnědno. Lokalita navazuje na současně zastavěné území obce. 

Obsluha území – ze stávající místní komunikace 

max. 6 rodinných domů 

2/z-4 - Plocha nízkopodlažní zástavby – v centrální části sídla Jehnědno, k.ú. 

Jehnědno. Lokalita navazuje na současně zastavěné území obce. 
max. 2 rodinné domy 
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Obsluha území – ze stávající místní komunikace 

3/z-4 - Plocha nízkopodlažní zástavby – v severní části sídla Jehnědno, k.ú. 

Jehnědno. Lokalita navazuje na současně zastavěné území obce. 

Obsluha území – ze stávající místní komunikace 

max. 4 rodinné domy 

Druh regulativů Regulativ pro výstavbu 

Plošné regulativy  

Zastavěnost budovami maximálně 25% 

Zastavěnost celková maximálně 35% 

Výškové regulativy  

Výška budovy v NP 

(výškové uspořádání nových staveb musí odpovídat dosavadnímu charakteru 

staveb) 

1 nadzemní podlaží  

+ podkroví 

+ možnost podsklepení 

Výška budovy do hřebene v metrech maximálně 9,5m 

Výška římsy v metrech maximálně 4,5m 

Prostorové regulativy  

Střecha - typ Sedlová, polovalbová 

Střecha - sklon 33° - 45° 

Půdorys budovy převážně obdélníkový 

1:1,5 – 1:3 

 

VSs 7/z-2 

Hlavní využití Číslo plochy 

Plochy pro průmysl, technickou vybavenost  

– stav 

7/z-2 

Přípustné využití 

Výlučně podnikatelská a průmyslová výroba, přípustné je zřizovat sklady, skladové plochy a komunální provozovny, 

zařízení pro obchod a administrativu, parkovací a odstavná stání. 

Podmíněné využití 

Provozní byty či rodinné domy pro bydlení osob přímo spojených s provozem dané výroby a nákupní zařízení za 

podmínky, že budou splněny hygienické limity. 

Nepřípustné využití 

Samostatné bydlení všech forem, zařízení vyžadující mimořádnou ochranu ohrožující prostředí (hlukem, vibracemi, 

prachem, pachem, exhalacemi).  

Vymezení zastavitelných ploch 

7 - Plochy pro průmysl, technickou vybavenost – v severní části sídla Jehnědno, k.ú. Jehnědno.  

U objektů pro výrobu musí být s ohledem na bezprostřední sousedství s plochou bydlení zajištěno, aby objekty byly 

využívány jen k takovým činnostem, aby se nepříznivé vlivy z provozu na okolí neprojevovaly mimo hranice vlastního 

pozemku nadměrně. 

Obsluha území – ze stávající místní komunikace 

Limity využití území – respektovat pásmo hygienické ochrany zemědělského areálu, letecký koridor. 

Druh regulativů Regulativ pro výstavbu 

Plošné regulativy  

Zastavěnost budovami maximálně 25% 

Zastavěnost celková maximálně 35% 

Velikost stavebních parcel minimálně 2500 m2  

Výškové regulativy  

Výška budovy  1 nadzemní podlaží  

+ podkroví 

+ možnost podsklepení 

Výška budovy do hřebene v metrech.  maximálně 11,5m 

Prostorové regulativy  

Střecha - typ polovalbová 

valbová 

Střecha - sklon 20°- 40° 

(u staveb pro bydlení 33° – 45°) 

Půdorys budovy převážně obdélníkový 

1:2 – 1: 3 
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LIMITY PRO VÝSTAVBU 

OCHRANNÁ PÁSMA 

INUNDANCE 

POZNÁMKY 

 

1 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v ochranném pásmu 

komunikace. 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

2 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

3 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

4 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

NS 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

-stav 25 - 45 +25+10 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

5 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

6 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

NS 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

-stav 25 - 45 +25+10 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně se nachází v území 

s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 



Limity pro výstavbu - Údraž 

70/88 

7 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Částečně se nachází v území 

s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

8 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Částečně se nachází v území 

s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

9 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

V území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

10 Občanská vybavenost 

Maloobchodní zařízení 

S 1 NP 1 - dle 

potřeby 

OV 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

V území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

11 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

V území s archeologickými nálezy. 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

12 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

NS 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

-stav 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

13 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma zemědělského areálu. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

14 Zemědělství S - - - - - 15 - 45 - Světlé pastel. Ochranné pásmo zemědělského 
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 barvy 

(kombinace 

s přírodními 

materiály) 

areálu. 

Určeno ke zrušení.  

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

15 Technická vybavenost 

ČOV 

N - - - - - - - - Ochranné pásmo ČOV. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

16 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně se nachází v území 

s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

17 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do navrženého 

lokálního biokoridoru.V území 

s archeologickými nálezy. 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

18 Veřejná zeleň s vodní plochou S - - - - - - - - Částečně zasahuje do navrženého 

lokálního biokoridoru. V území 

s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

19 Občanská vybavenost 

Ubytování 

S 1 NP 1 - dle 

potřeby 

OV 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do navrženého 

lokálního biokoridoru. V území 

s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

20 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do navrženého 

lokálního biokoridoru. 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

V území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

21 Technická vybavenost S 1 NP 1 - dle 

potřeby 

OV 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Zcela zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 
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V území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

22 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

V území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

23 Občanská vybavenost 

Stravování 

S 1 NP 1 - dle 

potřeby 

OV 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

V území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

24 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

V území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

25 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

V území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

26 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

V území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

27 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

V území s archeologickými nálezy. 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

28 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

V území s archeologickými nálezy. 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

29 Bydlení V 1 NP 1 1 min. - 25 - 45 +25 Světlé pastel. Částečně se nachází v území 
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Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

1G/RD barvy, tmavá 

střešní krytina 

s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

30 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

V 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně se nachází v území 

s archeologickými nálezy. 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

31 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

V 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Částečně se nachází v území 

s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

32 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Částečně se nachází v území 

s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

33 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

34 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

35 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Částečně se nachází v území 

s archeologickými nálezy. 
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Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

36 Zemědělský areál S - - - - stav 15 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

(kombinace 

s přírod.mater.) 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB  

37 Veřejná zeleň  S - - - - - - - - Částečně zasahuje do lokálního 

biokoridoru.interakčního prvku. 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Částečně se nachází v území 

s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

38 Občanská vybavenost 

Možnost smíšené zóny OV a bydlení, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

N 1 NP 1 1 dle 

potřeby 

OV 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně zasahuje do lokálního 

biokoridoru. 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Částečně se nachází v území 

s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

39 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Částečně se nachází v území 

s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

40 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace. 

NS 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

-stav 25 - 45 +25+10 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

V území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

41 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně se nachází v území 

s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 
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Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

Letecký koridor. 

42 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

V 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně v ochranném pásmu VN 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

43 Ostatní navazující krajina na výhledově zastavitelném území je nezastavitelná 

1/ 

z-4 

Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace. 

S 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

2/ 

z-4 

Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace. 

S 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Částečně v přírodním parku. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

 

Poznámky a použité zkratky : 

RD - rodinný dům 

OV - občanská vybavenost 

TV - technická vybavenost 

b.j. - bytová jednotka (jeden byt) 

1 NP - jedno nadzemní podlaží 

2 NP -  dvě nadzemní podlaží 

V – Z - východ – západ 

S – J  - sever - jih 

S - stav 

N - návrh 
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Lokalita 1/z-1: 

Nízkopodlažní zástavba  

• Přípustné: individuální bydlení v rodinných domech a činnosti a děje s tímto typem bydlení související, tj. 

užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodářství, vestavěná občanská vybavenost, drobná 

zařízení řemeslná a výrobní nenarušující sousedskou pohodu, malá rekreační a sportovní zařízení. 

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, veřejná zeleň. 

• Podmíněné: možnost podnikání, zahradnické a sadovnické provozovny, nerušící řemeslné a 

hospodářské provozy s vyloučením provozů vyžadujících vymezení pásem hygienické ochrany, 

administrativní zařízení, provozovny služeb. 

• Nepřípustné: ostatní funkce, neuvedené jako přípustné nebo podmíněné, zejména veškeré činnosti 

narušující venkovské prostředí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné 

garáže, nákupní zařízení, zařízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba samostatně stojících 

malometrážních objektů sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební buňky apod.). 

 

Lokality 9/z-2, 12/z-2, 13/z-2 

Hlavní využití Číslo plochy 

Plochy bydlení v rodinných domech 
 - návrh, stav  

9/z-2, 13/z-2 

Přípustné využití 

Bydlení v rodinných domech a činnosti a děje s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší 
samozásobitelské hospodářství, vestavěná občanská vybavenost, administrativní zařízení, obchody, 
provozovny služeb, drobná řemeslná a výrobní zařízení, která nezatěžují hlukem okolní bydlení (např. 
kadeřnictví, krejčovství), malá rekreační a sportovní zařízení (bazény, prvky zahradní architektury apod.). 
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, dopravní infrastruktura, 
nezbytná technická infrastruktura, veřejná zeleň. 

Nepřípustné využití 

Ostatní využití, neuvedené jako přípustné nebo podmíněné, zejména veškeré činnosti narušující venkovské 
prostředí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní zařízení, 
zařízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba individuální rekreace. 

Vymezení zastavitelných ploch Počet staveb na navržených 
plochách: 

9 - Plocha nízkopodlažní zástavby – v jihozápadní části sídla Údraž, k.ú. 
Údraž. Jedná se o změnu funkčního využití z plochy pro zemědělství a 
plochy pro nízkou zeleň a zahrádky na plochu nízkopodlažní zástavby. 
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice II. třídy. 
Limity využití území – respektovat zónu havarijního plánování JETE a 
nemovitou kulturní památku sýpku s „Bratrskou kaplí“ čp.1 na pozemku s 
parc.č. 1/19, kú. Údraž, letecký koridor. 

Stávající + dostavba 
max. 3 rodinné domy 

13 - Plocha nízkopodlažní zástavby – v jihovýchodní části sídla Údraž, 
k.ú. Údraž. Lokalita rozšiřuje stávající plochu nízkopodlažní zástavby. 
Obsluha území – ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území – respektovat zónu havarijního plánování JETE, letecký 
koridor. 

max. 2 rodinné domy 

Druh regulativů Regulativ pro výstavbu 

Plošné regulativy  

Zastavěnost budovami maximálně 25% 

Zastavěnost celková maximálně 35% 

Výškové regulativy  

Výška budovy v NP 
(výškové uspořádání nových staveb musí odpovídat dosavadnímu 
charakteru staveb) 

1 nadzemní podlaží  
+ podkroví 

+ možnost podsklepení 

Výška budovy do hřebene v metrech maximálně 9,5m 

Výška římsy v metrech maximálně 4,5m 
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Prostorové regulativy  

Střecha - typ Sedlová, polovalbová 

Střecha - sklon 33° - 45° 

Půdorys budovy převážně obdélníkový 
1:1,5 – 1:3 

 

 

Hlavní využití Číslo plochy 

Plochy pro sport a rekreaci  
– návrh, stav 

12/z-2 
 

Přípustné využití 

Jsou to plochy určené k  hromadnému provozování sportovních aktivit, zábavy a rekreace. Přípustné je 
zřizovat sportoviště a hřiště, dětské hřiště, jednoduché stavby související s vytvořením technického, 
sociálního a občanského zázemí (tribuny, šatny, sociální zařízení, bufety), parkovací a odstavná stání 
vyvolaná funkčním využitím území, veřejná zeleň, dopravní infrastruktura nezbytná technická infrastruktura. 
Lokalita 12 – na ploše je přípustné zřizovat pouze přírodní hřiště, koupaliště, vodní plochy, rekreační louky, 
dopravní a technickou infrastrukturu.  

Nepřípustné využití 

Ostatní funkce, neuvedené jako přípustné, jakékoli činnosti a funkční využití, které jsou nebo by mohly být v 
rozporu s funkcí hlavní, popř. by bránily tomuto funkčnímu využití. 
Lokalita 12 - Na ploše je nepřípustné zřizovat další stavby pro ubytování. 

Vymezení zastavitelných ploch 

12 - Plocha pro sport a rekreaci– východně od sídla Údraž, k.ú. Údraž. Lokalita rozšiřuje stávající plochu 
pro sport           a rekreaci.  
Obsluha území – ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území – respektovat hranici inundace, ochrannou zónu NRBK, OP lesa a zónu havarijního 
plánování JETE, letecký koridor. 

Druh regulativů Regulativ pro výstavbu 

Plošné regulativy  

Zastavěnost budovami maximálně 25% 

Zastavěnost celková maximálně 35% 

Velikost stavebních parcel minimálně 500 m2  

Výškové regulativy  

Výška budovy  1 nadzemní podlaží + podkroví 

Výška budovy do hřebene v metrech maximálně 9,5m 

Výška římsy v metrech maximálně 8,5m 

Prostorové regulativy  

Střecha - typ Sedlová, polovalbová, valbová 

Střecha - sklon 200 - 400 

Půdorys budovy převážně obdélníkový 
1:2 – 1: 3 

Půdorys budovy převážně obdélníkový 
1:1,5 – 1:3 

 

Lokality 1/z-3 

Plochy občanského vybavení - přestavba OV1/z-3 

Hlavní využití 

Občanské vybavení. 

Přípustné využití 

Stavby a pozemky provozoven občanského vybavení a služeb, domovů důchodců a domů s pečovatelskou 
službou, zdravotnických zařízení, zařízení pro obchod, veřejné stravování, ubytování, bydlení pro personál, 
kulturní zařízení, zařízení pro denní rekreaci. 

Parkovací a odstavná stání vyvolaná způsobem využití území, plochy veřejné zeleně včetně 
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architektonických prvků parteru, menší vodní plochy, dopravní a technická infrastruktura. 

Podmíněně přípustné využití 

Výstavbu na ploše OV1 je možné za podmínky vhodného začlenění do okolního prostředí a respektování 
urbanistického rázu prostředí. 

Nepřípustné využití 

Jsou takové činnosti a děje, které nadměrně narušují prostředí, např. kapacitní a produkční chovatelství, 
pěstitelství, průmyslová výroba a sklady, čerpací stanice pohonných hmot. Nepřípustné jsou zejména 
samostatné drobné stavby sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební buňky apod.), zahrádkové 
osady, nové jednotlivé, hromadné a řadové garáže, jakékoliv činnosti a způsoby využití, které jsou nebo by 
mohly být v rozporu s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, popř. by bránily tomuto 
způsobu využití. 

Druh podmínek využití území Podmínky pro výstavbu 

Podmínky pro plošné využití území  

Celková zastavěnost plochy maximálně 45% 

Velikost stavebních pozemků minimálně 800 m2  

Podmínky pro výškové využití území  

Výšková hladina zástavby max. 2 nadzemní podlaží + podkroví  

Podmínky pro prostorové využití  

Střecha - typ sedlové nebo valbové 

Půdorys výrazný obdélníkový tvar o poměru stran 1 : 2 a větší 
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LIMITY PRO VÝSTAVBU 

OCHRANNÁ PÁSMA 

INUNDANCE 

POZNÁMKY 

 

1 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

V území s archeologickými nálezy. 

Vedení radioreleové trasy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

2 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

V území s archeologickými nálezy. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

3 Individuální rekreace 

Možnost rekonstrukce a 

modernizace. 

S 1 NP 1 - - stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně zasahuje do ochranného 

pásma lesa. Ve vzdálenosti 50 m 

od kraje lesa. 

Částečně zasahuje do navrženého 

lokálního biokoridoru. 

Částečně zasahuje do navrženého 

lokálního biocentra.Zóna 

havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

4 Sportovně rekreační zóna N - - - - - - - - Částečně v ochranném pásmu 

komunikace. 

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 dB 

Částečně zasahuje do hlukového 

pásma komunikace  

LAEQ= 50 dB a LAEQ= 60 

dBČástečně zasahuje do lokálního 

biokoridoru. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

5 Zahrádky Individuální rekreace 

Možnost rekonstrukce a 

NS -1 NP -1 - - -stav -25 - -+0 - Světlé pastel. Částečně v ochranném pásmu VN. 

Zóna havarijního plánování JETE. 
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modernizace. 45 barvy Letecký koridor. 

6 Sportovně rekreační zóna 

Individuální rekreace 

Možnost rekonstrukce a 

modernizace. 

VS -1NP -1 - - -stav -25-45 -+10 - Světlé pastel. 

barvy 

Částečně zasahuje do regionálního 

biokoridoru.Ve vzdálenosti 50 m od 

kraje lesa. 

Území zvláštní povodně pod 

vodním dílem VD Lipno I. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

 

7 Zemědělství S 1 NP 1 - - stav 15 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

(kombinace 

s přírod.mater.) 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

 

8 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

 

9 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

 

10 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

V 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

 

11 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

V 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

 

12 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

 

13 Sportovně rekreační zóna V - - - - - - - - Částečně v ochranném pásmu 

komunikace. 

14 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně v ochranném pásmu 

komunikace. Zóna havarijního 
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Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

plánování JETE. 

Letecký koridor. 

15 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

V 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Částečně v ochranném pásmu 

komunikace. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

16 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

17 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

18 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

19 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

20 Technická vybavenost S 1 NP - - - - - +10 Světlé pastel. 

barvy 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

21 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

22 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí.  

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

23 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 
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24 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v ochranném pásmu 

lesa.Ve vzdálenosti 50 m od kraje 

lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

 

25 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v ochranném pásmu 

lesa.Ve vzdálenosti 50 m od kraje 

lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

 

26 Technická vybavenost 

ČOV 

N - - - - - - - - Ochranné pásmo ČOV Zóna 

havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

27 Zahrádky Individuální rekreace 

Možnost rekonstrukce a modernizace 

S -1 NP -1 - - -stav -25 – 

45 

-+10 - Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v ochranném pásmu 

lesa. 

Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Částečně v ochranném pásmu VN. 

Částečně v ochranném pásmu 

komunikace.  

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

28 Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace 

S 1 NP 1 - min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v ochranném pásmu 

lesa. Ve vzdálenosti 50 m od kraje 

lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

 

29 Zahrádky Individuální rekreace 

Možnost rekonstrukce a modernizace 

S -1 NP -1 - - -stav -25 - 

45 

-+10 - Světlé pastel. 

barvy 

Částečně v ochranném pásmu 

lesa. 

Částečně zasahuje do lokálního 

biokoridoru. Ve vzdálenosti 50 m 

od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE 

Letecký koridor. 

30 Průmysl a technická vybavenost 

Kamenolom 

S - - - - - - - - Částečně v ochranném pásmu 

lesa. 

Částečně zasahuje do lokálního 

biokoridoru. 
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31 Ostatní navazující krajina na výhledově zastavitelném území je nezastavitelná 

1/ 

z-4 

Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace. 

S 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

2/ 

z-4 

Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

Možnost přestavby, dostavby a 

modernizace. 

S 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

3/ 

z-4 

Individuální rekreace 

Možnost rekonstrukce a modernizace 

S 1 NP 1 - - stav 25 - 45 +10  Světlé pastel. 

barvy 

Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE 

Letecký koridor. 

4/ 

z-4 

Individuální rekreace 

Možnost rekonstrukce a modernizace 

S 1 NP 1 - - stav 25 - 45 +10  Světlé pastel. 

barvy 

Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

V lokálním biocentru. 

Zóna havarijního plánování JETE 

Letecký koridor. 

5/ 

z-4 

Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

6/ 

z-4 

Bydlení 

Možnost smíšené zóny bydlení a OV, 

která nenarušuje okolní prostředí. 

N 1 NP 1 1 min. 

1G/RD 

- 25 - 45 +25 Světlé pastel. 

barvy, tmavá 

střešní krytina 

Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE. 

Letecký koridor. 

7/ 

z-4 

Individuální rekreace 

Možnost rekonstrukce a modernizace 

S 1 NP 1 - - stav 25 - 45 +10 Světlé pastel. 

barvy 

Ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Zóna havarijního plánování JETE 

Letecký koridor. 
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Poznámky a použité zkratky : 

RD - rodinný dům 

OV - občanská vybavenost 

TV - technická vybavenost 

b.j. - bytová jednotka (jeden byt) 

1 NP - jedno nadzemní podlaží 

2 NP -  dvě nadzemní podlaží 

V – Z - východ – západ 

S – J  - sever - jih 

S - stav 

N - návrh 

 

Lokalita 1/z-1, 2/z-1: 

Sportovně rekreační plochy  

• Přípustné: je to zóna klidové rekreace určená pro činnosti, děje a zařízení související s individuální 

rekreací, možnost výstavby individuální rekreace vyššího standartu (chatové objekty pro celoroční užívání, 

RD pro tvz. druhé bydlení) v návaznosti na urbanizované území. Přípustné je rovněž zřizovat sportoviště a 

hřiště, dětské hřiště, jednoduché stavby související s využitím plochy pro sport a rekreaci.  

• Podmíněné: parkovací a odstavná stání vyvolaná využitím území, veřejná zeleň, louky, rekreační areály, 

pláže, jednoduché stavby veřejného stravování slouží–li potřebám rekreační funkce, velký podíl zeleně, 

nákupní a obslužná zařízení související s využitím území.  

• Nepřípustné: ostatní funkce, neuvedené jako přípustné nebo podmíněné. 

 

Lokality 3/z-2, 4/z-2, 5/z-2, 6/z-2, 10/z-2, 11/z-2 

Hlavní využití Číslo plochy 

Plochy bydlení v rodinných domech 
 - návrh, stav  

11/z-2 

Přípustné využití 

Bydlení v rodinných domech a činnosti a děje s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší 
samozásobitelské hospodářství, vestavěná občanská vybavenost, administrativní zařízení, obchody, 
provozovny služeb, drobná řemeslná a výrobní zařízení, která nezatěžují hlukem okolní bydlení (např. 
kadeřnictví, krejčovství), malá rekreační a sportovní zařízení (bazény, prvky zahradní architektury apod.). 
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, dopravní infrastruktura, 
nezbytná technická infrastruktura, veřejná zeleň.  

Podmíněné využití 

Na lokalitách 11/z-2, které jsou soustředěny podél silnice II. třídy a jsou zatíženy hlukem, bude možné bydlení 
za podmínky, že hluková zátěž bude odstraněna či nebude překračovat hygienické limity z hlediska hluku. 

Nepřípustné využití 

Ostatní využití, neuvedené jako přípustné nebo podmíněné, zejména veškeré činnosti narušující venkovské 
prostředí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní zařízení, 
zařízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba individuální rekreace. 

Vymezení zastavitelných ploch Počet staveb na navržených 
plochách: 

11 - Plocha nízkopodlažní zástavby – jihovýchodně od sídla Újezd (část), 
k.ú. 
Albrechtice nad Vltavou. Lokalita rozšiřuje stávající plochu nízkopodlažní 
zástavby. Jedná se o rozptýlenou nízkopodlažní zástavbu venkovského 
typu. 
Obsluha území – bude řešena v reglačním plánu. 
Limity využití území – respektovat OP komunikace, ochranné pásmo el. 

max. 11 rodinných domů 
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vedení, trasu vodovodu a zónu havarijního plánování JETE, letecký koridor. 

Druh regulativů Regulativ pro výstavbu 

Plošné regulativy  

Zastavěnost budovami maximálně 25% 

Zastavěnost celková maximálně 35% 

Výškové regulativy  

Výška budovy v NP 
(výškové uspořádání nových staveb musí odpovídat dosavadnímu 
charakteru staveb) 

1 nadzemní podlaží  
+ podkroví 

+ možnost podsklepení 

Výška budovy do hřebene v metrech maximálně 9,5m 

Výška římsy v metrech maximálně 4,5m 

Prostorové regulativy  

Střecha - typ Sedlová, polovalbová 

Střecha - sklon 33° - 45° 

Půdorys budovy převážně obdélníkový 
1:1,5 – 1:3 

 
Hlavní využití 

 
Číslo plochy 

Plochy veřejných prostranství   
– návrh 

11/z-2 
 

Přípustné využití 

Plochy veřejných prostranství zahrnují stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných 
prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, 
slučitelné s účelem veřejných prostranství. 

Nepřípustné využití 

Jiné než přípustné využití území je nepřípustné.  

Vymezení zastavitelných ploch 

11 - Plocha veřejného prostranství – jihovýchodně od sídla Újezd (část), k.ú. 
Albrechtice nad Vltavou. Lokalita rozšiřuje stávající plochu nízkopodlažní zástavby. Jedná se o rozptýlenou 
nízkopodlažní zástavbu venkovského typu. 
Obsluha území – bude řešena v reglačním plánu. 
Limity využití území – respektovat OP komunikace a zónu havarijního plánování JETE, letecký koridor. 

 

Hlavní využití 

 
Číslo plochy 

Plochy pro sport a rekreaci  
– návrh 

3/z-2, 10/z-2 
 

Přípustné využití 

Jsou to plochy určené k  hromadnému provozování sportovních aktivit, zábavy a rekreace. Přípustné je 
zřizovat sportoviště a hřiště, dětské hřiště, jednoduché stavby související s vytvořením technického, 
sociálního a občanského zázemí (tribuny, šatny, sociální zařízení, bufety), parkovací a odstavná stání 
vyvolaná funkčním využitím úze mí, veřejná zeleň, dopravní infrastruktura nezbytná technická infrastruktura. 

Nepřípustné využití 

Ostatní funkce, neuvedené jako přípustné, jakékoli činnosti a funkční využití, které jsou nebo by mohly být v 
rozporu s funkcí hlavní, popř. by bránily tomuto funkčnímu využití. 

Vymezení zastavitelných ploch 

3 - Plocha pro sport a rekreaci– v jihovýchodní části sídla Újezd (část), k.ú. Albrechtice nad Vltavou. 
Lokalita navazuje na stávající plochu pro sport a rekreaci. Jedná se o plochu individuální rekreace, kde budou 
přípustné, mimo jiné, objekty pro individuální rekreaci. 
Obsluha území – ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území – respektovat OP lesa a zónu havarijního plánování JETE, Letecký koridor. 

10 - Plocha pro sport a rekreaci– jihovýchodně od sídla Újezd (část), k.ú. Albrechtice nad Vltavou. Lokalita 
rozšiřuje stávající plochu pro sport a rekreaci. Jedná se o plochu individuální rekreace, kde budou přípustné, 
mimo jiné, objekty pro individuální rekreaci. 
Obsluha území – ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území – respektovat hranici inundace, ochrannou zónu NRBK a zónu havarijního plánování 
JETE, Letecký koridor. 
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Druh regulativů Regulativ pro výstavbu 

Plošné regulativy  

Zastavěnost budovami maximálně 25% 

Zastavěnost celková maximálně 35% 

Velikost stavebních parcel minimálně 500 m2  

Výškové regulativy  

Výška budovy  1 nadzemní podlaží + podkroví 

Výška budovy do hřebene v metrech maximálně 9,5m 

Výška římsy v metrech maximálně 8,5m 

Prostorové regulativy  

Střecha - typ Sedlová, polovalbová, valbová 

Střecha - sklon 200 - 400 

Půdorys budovy převážně obdélníkový 
1:2 – 1: 3 

Půdorys budovy převážně obdélníkový 
1:1,5 – 1:3 

 

 

Hlavní využití Číslo plochy 

Plochy zemědělství  
– návrh 

4/z-2, 5/z-2, 6/z-2 

Přípustné využití 

Přípustné je zřizovat skladové prostory a zařízení poskytující zemědělské služby a obchod, parkovací a 
odstavná stání pro potřebu vyvolanou využitím území, nezbytná technická a dopravní  infrastruktura, 
chovatelství, pěstitelství a zaměření na agroturistiku. 

Podmíněné využití 

Provozní byty či rodinné domy pro bydlení osob přímo spojených s provozem dané výroby za podmínky, že 
budou splněny hygienické limity. 

Nepřípustné využití 

jsou veškeré činnosti vyžadující ochranu před zátěží okolí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, 
exhalacemi), nepřípustné je zřizovat čerpací stanice pohonných hmot s výjimkou zařízení pro potřebu 
provozovatele. V pásmu hygienické ochrany nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou 
ochranu (školských a dětských zařízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potravinářským, 
tělovýchovným a rekreačním účelům atd). 

Vymezení zastavitelných ploch 

4 - Plocha zemědělství – jihovýchodně od sídla Újezd (část), k.ú. Albrechtice nad Vltavou. Lokalita navazuje 
na stávající plochu zemědělství. 
Obsluha území – ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území – respektovat zónu havarijního plánování JETE, Letecký koridor. 

5 - Plocha zemědělství – západně od sídla Újezd, k.ú. Albrechtice nad Vltavou. Lokalita navazuje na 
současně zastavěné území. 
Obsluha území – ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území – respektovat OP lesa, OP komunikace a zónu havarijního plánování JETE, Letecký 

koridor. 

6 - Plocha zemědělství – jihovýchodně od sídla Újezd, k.ú. Albrechtice nad Vltavou. Lokalita navazuje na 
současně zastavěné území. 
Obsluha území – ze stávající silnice II. třídy na území okresu Písek 
Limity využití území – respektovat OP lesa, lokální biokoridor funkční, ochrannou zónu NRBK, OP silnice, 
zónu havarijního plánování JETE a parc.č. 1578/1 je PUPFL, Letecký koridor.. 

Druh regulativů Regulativ pro výstavbu 

Plošné regulativy  

Zastavěnost budovami maximálně 25% 

Zastavěnost celková maximálně 35% 

Velikost stavebních parcel minimálně 2500 m2  

Výškové regulativy  

Výška budovy  1 nadzemní podlaží  
+ podkroví 

+ možnost podsklepení 
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Výška budovy do hřebene v metrech.  maximálně 9,5m 

Prostorové regulativy  

Střecha - typ sedlová 

Střecha - sklon 20°- 40° 
(u staveb pro bydlení 33° – 

45°) 

Půdorys budovy převážně obdélníkový 
1:2 – 1: 3 

 

Koridor dopravní infrastruktury  D1 

Hlavní využití 

- zajištění dopravní dostupnosti a obsluha území dopravní infrastrukturou. 

Přípustné využití 

- silnice, místní a účelové komunikace, železniční tratě, vlečky; 
- zařízení pro dopravu (např. zastávky, stanice, nástupiště, provozní budovy, odpočívky);  
- náspy a svahy, zářezy, opěrné zdi, mosty, objekty a prostranství bezprostředně sloužící výkonu 

údržby silnice, protihluková opatření; 
- různé formy zeleně (např. izolační, doprovodná), zelené pásy; 
- hromadné a řadové garáže, odstavná a parkovací stání; 
- umisťování staveb a zařízení liniové technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, 

elektřinu, spoje, radiokomunikace apod.) bezprostředně související s danou funkcí technické 
infrastruktury a obsluhy území; 

- opatření pro udržení vody v krajině, revitalizace toků, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová 
a protierozní opatření a další opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti území. 

Podmíněně přípustné využití 

- v místě překryvu záměrů s prvkem ÚSES, je nutné provést taková opatření, aby nebyla narušena 
funkčnost daného prvku ÚSES a nebyla vyloučena realizace dopravních koridorů; 

- umisťování sítí a technické infrastruktury, kdy toto umístění nesmí ohrozit ani omezit funkci hlavní. 

Nepřípustné využití 

- objekty bydlení, občanského vybavení, rekreace, výroby a skladování, stavby a zařízení v rozporu 
s bezpečností v dopravě.  
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Definice použitých pojmů 

Plošné regulativy  

Zastavěnost budovami 

 zastavěností budovami se rozumí zastavěná plocha samotné budovy navrženého způsobu  funkčního 
využití bez teras, přístupových cest a zpevněných ploch, bazénů a samostatně stojících přístřešků; 

Zastavěnost celková 

 veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním parcelám 

 celkovou zastavěností se rozumí zastavěná plocha všemi budovami a včetně teras a přístupových cest 
a všech zpevněných ploch a bazénů a všech samostatně stojících přístřešků;  

 plocha lze rovněž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné započítat do záboru ZPF a kde je 
nezbytné sejmout původní ornici; 

 pro posouzení je vždy uvažována méně příznivá varianta; 

Výškové regulativy 

Výška budovy 

 výškou podlaží se rozumí běžná výška 3 – 3,5 m; 

 obytným podkrovím se rozumí využitelný prostor půdy s nadezdívkou v místě obvodové stěny na 
vnějším líci výšky 0 - 1 m; 

Výška budovy do hřebene v metrech.  

 výškou budovy se rozumí výška měřená od nejnižšího místa styku obvodových stěn budovy 
s původním terénem (nikoliv s terénem upraveným násypem) ke hřebeni;  

Výška římsy v metrech.  

 výškou budovy se rozumí výška měřená od nejnižšího místa styku obvodových stěn budovy 
s původním terénem (nikoliv s terénem upraveným násypem) k římse;  

Prostorové regulativy 

Střecha - typ 

 regulativy pro střechu se vztahují na převládající plochu střešní roviny, výjimku mohou tvořit pouze 
malé části půdorysné plochy v celkovém součtu do 20% například pro zastřešení vstupů, přístřešků pro 
venkovní posezení a vikýřů; 

 nepřipouští se neklasické pojetí sedlových střech  

(násobné nebo pilové uspořádání, soustava sedlových střech vedle sebe …); 

 u valbových střech musí zbývat hřeben v délce alespoň 4m; 

Střecha - sklon 

 regulativy pro střechu se vztahují na převládající plochu střešní roviny; výjimku mohou tvořit pouze 
malé části půdorysné plochy v celkovém součtu do 20% například pro zastřešení vstupů, přístřešků pro 
venkovní posezení a vikýřů; 

Půdorys budovy 

 půdorysem budovy se rozumí převládající půdorysný tvar bez započítání drobných výběžků; 

 

Pro celé správní území obce v neurbanizovaném území je podmíněně přípustné zřízení vodní plochy 
(o rozloze do 2 ha), zalesnění a dočasné stavby pro zabezpečení zemědělské, lesnické, myslivecké a 
rybníkářské činnosti (kazatelny, posedy, oplocenky, sklady krmiva a rybníků). 

 

…

 


