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Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Schéma půdních bloků ohrožených erozí (situace zařazená v textu odůvodnění, v rámci kap. C.11.3, část
„Odůvodnění erozního ohrožení“)
Pozn.: Výkres širších vztahů není součástí návrhu změny č. 1 ÚP, neboť předmět řešení se výrazně
nedotýká nadmístních vztahů. Přesah do sousedních území má pouze:
a) převzatý návrh páteřní cyklostezky (je dokumentován v rozsahu řešeného území v koordinačním
výkresu a v situaci v textové části odůvodnění, kap. C.11.6),
b) upravená trasa lokálního biokoridoru k západní hranici ř. ú. (obec Sedlec-Prčice) – je
dokumentován rovněž v grafické části změny ÚP a rovněž v textové části odůvodnění, kap. C.11.9

Územní plán Ješetice – Změna č. 1 (zkrácené pořízení), návrh pro veřejné projednání

5

A Textová část
A.1

Vymezení zastavěného území

V textu kapitoly se ruší poslední část věty „a to k 1. 5. 2010“ a nahrazuje se novým textem ve znění:
„aktualizováno je k datu 15. 1. 2021. Zastavěné území je patrné z výkresu základního členění území,
hlavního výkresu a koordinačního výkresu.“

A.2

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot

Původní název kapitoly se doplňuje vložením prvního slova “Základní”.
Ve čtvrté odrážce se ruší první dvě slova „Nevymezují se“ a nahrazují se textem ve znění: „Jen
výjimečně se vymezují“. Dále se v této větě ruší slovo „přípustný“ a nahrazuje se slovem „vhodný“,
takže celá čtvrtá odrážka zní: „Jen výjimečně se vymezují nové plochy pro individuální pobytovou
rekreaci, vhodný je rozvoj nepobytové rekreace, umožněna je rekreace hromadná.“
Kapitola se doplňuje těmito dalšími odrážkami s textem:
 Částečná změna koncepce rozvoje vyplývá z realizace železničního koridoru v nové trase, jehož
opuštěná stopa v blízkosti zástavby bude využita pro veřejné prostranství.
 V blízkosti opuštěného tělesa železnice je umožněno doplnění rodinné zástavby.
 Návrhem těchto a několika dalších menších ploch vesměs nedochází k navyšování dalších pozemků
rodinných domů; nárůst je kompenzován zrušením zastavitelnosti jiných ploch.
 Z hlediska ochrany hodnot změna ÚP reaguje na nutnost revize ÚSES pro zajištění funkčnosti,
odstranění závad a chybějících propojení dle doporučení územní studie krajiny ORP Votice.

A.3

Urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice, vymezení
ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch
přestavby a systému sídelní zeleně

Původní název kapitoly „Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch
přestavby a systému sídelní zeleně“ se mění vložením slov „urbanistické kompozice,“ a „ploch s
rozdílným způsobem využití,“, takže název zní: „Urbanistická koncepce včetně urbanistické
kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systému sídelní zeleně“.
Kapitola se doplňuje takto:
Za název kapitoly se vkládá název nové subkapitoly „A 3.1. Urbanistická koncepce a kompozice“.

A.3.1

Urbanistická koncepce a kompozice

Za původní text (celkem tři odstavce) se doplňují následující odrážky s textem:
 „urbanistická koncepce se částečně mění vlivem realizovaného vymístění železnice z blízkosti
zástavby Ješetic; na opuštěném tělese je navržena plocha veřejného prostranství,
 zastavitelné plochy se rozšiřují pouze v Ješeticích, přičemž většina nových ploch pro bydlení je
kompenzována zrušením jiné zastavitelné plochy,
 za částečnou změnu koncepce zeleně je možné považovat upřesnění a doplnění systému ÚSES
včetně vymezení nových biocenter,
 v žádném ze sídel řešeného území se výrazněji neuplatňují prvky urbanistické kompozice; pro
novou zástavbu v sídlech je ale nutné dbát na soulad se stávající převládající strukturou okolní
zástavby a neumožnit nevhodnou výstavbu výrazných objektů netradičního tvaru nebo odlišného
měřítka,
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A.3.2

jednotlivá sídla si i nadále zachovají svébytnost samostatných menších sídel s jejich
charakteristickými kompozičními znaky (siluety sídel ve zvlněné krajině, smíšená venkovská
nízkopodlažní zástavba s propojením zeleně do krajiny, aj.). Obecně platí pro celé území obce,
že další rozvoj je založen na respektování této charakteristiky a charakteru zástavby (viz výklad
pojmu v kap. A 6.) – s důrazem na prvotní využití proluk a přestaveb nevhodně využívaných
ploch.
důraz na soulad se stávající převládající strukturou okolní zástavby a neumožnit nevhodnou
výstavbu výrazných objektů netradičního tvaru nebo odlišného měřítka, platí zejména pro novou
zástavbu v sídlech s těmito hodnotami:
o lokalita Radíč, soustava malých rybníků s krajinářsky upraveným okolím, jde o hodnotné
urbanisticko krajinářské území
o Hlaváčkova Lhota, zástavbou nezavřená náves ve tvaru C, s dalekým výhledem do kraje,
s výjimkou jednoho objektu hodnotná venkovská zástavba, se shodnou výškovou
hladinou zástavby v tradičním hmotovém ztvárnění staveb
ostatní úpravy nezasahují do koncepce; jedná se většinou jen o upřesnění, úpravy regulativů a
uvedení ÚPD do souladu s platnou legislativou.“

Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby

Vkládá se nový název subkapitoly: „A 3.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“.
Dále se, doplňuje text ve znění: „Nově se vymezují tyto funkční plochy s označením v grafické části
v jednotlivých sídlech řešeného území:“.
Ruší se číslování jednotlivých sídel se seznamem vymezených ploch jako subkapitol, tzn. původní
označení: „A 3.x. Nově se vymezují tyto funkční plochy s označením v grafické části v sídle xxx:“ se
nahrazuje textem: „sídlo xxx:“, přičemž xxx označuje jednotlivá sídla řešeného území.
V části kapitoly se seznamem funkčních ploch pro sídlo Ješetice se doplňuje seznam těchto funkčních
ploch zastavitelných: Zm1-2, Zm1-3, Zm1-4, Zm1-5, Zm1-6, Zm1-7, Zm1-8, Zm1-9a, Zm1-9b a
ploch přestavby: Zm1-1a, Zm1-1b, Zm1-1c.:
„Zm1-2 plochy občanského vybavení veřejného zájmu
Zm1-3 plochy čistého bydlení
Zm1-4 plochy bydlení venkovského typu
Zm1-5 plochy smíšené obytné venkovské
Zm1-6 plochy smíšené obytné venkovské
Zm1-7 plochy bydlení venkovského typu
Zm1-8 plochy rekreace pobytové
Zm1-9a plochy dopravní infrastruktury – silnice a místní komunikace
Zm1-9b orná půda (= zrušení zastavitelné plochy, ponechání stávajícího využití)
Plochy přestavby
sídlo Ješetice:
Zm1-1a plochy veřejných prostranství, veřejná zeleň
Zm1-1b plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň
Zm1-1c plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň“

A.4

Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její
umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu,
včetně stanovení podmínek pro jejich využití

Původní název kapitoly „Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování“ se
mění vložením slov „vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení
podmínek pro jejich využití“, takže název zní: „Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro
její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro
jejich využití“.
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A.4.1

Dopravní infrastruktura

4.1.1. Dálnice, silnice a místní komunikace
V prvním odstavci, druhé větě, se ruší slova „z územního plánu velkého územního celku Benešov“ a
nahrazjí se textem: „ze ZÚR Středočeského kraje. D3 se vymezuje v celém území formou tzv.
průhledného koridoru, upraveného dle místních podmínek a rovněž v souladu s projektovou
dokumentací (DÚR D3, úsek 0305/I Voračice – Nová Hospoda), s označením DK01 – dopravní
koridor.“
Za poslední odstavec subkapitoly se doplňuje text: „Upřesňuje se vymezení koridoru dálnice D3 dle
ZÚR Středočeského kraje a DÚR D3 (úsek 0305/I Voračice – Nová Hospoda) a stabilizuje se v celém
území formou tzv. průhledného koridoru v souladu s příslušnou metodikou, upravený dle místních
podmínek a rovněž v souladu s projektovou dokumentací, s označením DK01 – dopravní koridor.
Podmínky pro využití dopravního koridoru (platí rovněž pro železniční koridor - viz kap. 4.1.2):
 koridor je vymezen jako překryvná vrstva s podmínkami využití, které mají přednost před
podmínkami využití ostatních ploch s rozdílným způsobem využití
 do doby realizace předmětné dopravní infrastruktury je v koridoru nepřípustné provádět stavby a
činnosti, které by znemožnily, ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily umístění a realizaci
předmětné dopravní infrastruktury (včetně staveb souvisejících)
 do doby realizace předmětné dopravní infrastruktury je podmíněně přípustná dopravní a
technická infrastruktura za splnění podmínky odsouhlasení majetkového správce plánovaných
předmětných staveb dop. infrastruktury
 po realizaci předmětné dopravní infrastruktury se zbylá část plochy koridoru využije pro funkční
využití plochy pod koridorem
 v místě křížení koridoru s prvky ÚSES musí být zachována prostupnost pro migraci fauny a
flóry, u prvků ÚSES nesmí být narušena funkčnost
 realizací předmětné dopravní infrastruktury umožnit přírodě blízké zachování průchodnosti
vodních toků
Ruší se třetí odstavec – celá věta, bez náhrady: „Vymezení silnic a místních komunikací je součástí
tohoto územního plánu jen v rozsahu území obce.“
4.1.2. Železniční doprava
Za text subkapitoly se vkládá text ve znění: „Upřesňuje se vymezení železničního koridoru dle ZÚR
Středočeského kraje a stabilizuje se v celém území formou tzv. průhledného koridoru v souladu
s příslušnou metodikou, upravený dle místních podmínek a rovněž v souladu s projektovou
dokumentací, s označením DK02 – dopravní koridor.
Pozn.: V době zpracování návrhu změny ÚP je železniční koridor již ve fázi realizace. Po jeho
zprovoznění bude příslušná část stávající železnice opuštěna a využita pro jiné účely (viz
předmět změny ÚP).“

A.4.2

Technická infrastruktura

K první odrážce se doplňuje věta: „Soukromý vodovod (bez bližších údajů o rozsahu zásobení) je
v sídle Radíč.“ Kromě tohoto doplnění nedochází k žádným úpravám. Vše ostatní zůstává nezměněné.

A.4.3

Koncepce veřejného občanského vybavení

Za text subkapitoly se vkládá text ve znění: „Navrhuje se přístavba hasičské zbrojnice ke stávajícímu
kulturnímu zařízení obce (plocha Zm1-2). K jiným úpravám nedochází.“

A.4.4

Veřejná prostranství

Za text subkapitoly se vkládá text ve znění: „Plocha veřejného prostranství- veřejné zeleně je navržena
na části rušené železniční tratě v blízkosti sídla Ješetice se stávající a navrženou obytnou zástavbou
(plocha Zm1-1a). K jiným úpravám nedochází.“
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A.4.5

Odpadové hospodářství

Vkládá se tato nová kapitola A 4.5 Odpadové hospodářství s textem: „Stávající svoz domovních
odpadů zůstává návrhem nedotčen, s odvozem na skládku mimo správní území a minimální frekvencí
1x týdně. Koncepce odpadového hospodářství zůstává nezměněná.“

A.5

Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro
jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti
krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace,
dobývání ložisek nerostných surovin a podobně

Původní název kapitoly „Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek
pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní
opatření, ochranu před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a pod.“ se mění
vložením slov „s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině", ruší se slova „změny v" a další
část názvu v daném kontextu se upravuje do 2. pádu, takže název zní: „Koncepce uspořádání krajiny
včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro
jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření,
ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně“.

A.5.1

Koncepce uspořádání krajiny

Před původní text kapitoly se vkládá nový název subkapitoly: „A 5.1. Koncepce uspořádání krajiny“.
Z původních celkem 11 odrážek se ruší sedmá odrážka s textem: „V řešeném území nesmí být
navrhovány žádné nové stavby v záplavovém území, pro stávající objekty územní plán nenavrhuje
žádnou protipovodňovou ochranu formou zábran.“
Dále se ruší osmá odrážka s textem: „Pobytová rekreace je přípustná v zastavěném území všech sídel v
plochách, kde to podmínky jejich využití nevylučují.“
Za poslední odrážku se vkládá nová odrážka s textem: „Liniové stavby technické infrastruktury
umisťovat mimo území ÚSES a VKP; v případech, kdy je nezbytné do prvků ÚSES a do VKP
zasáhnout, musí být trasa navržena kolmo na biokoridor, případně VKP, a přejít jej nejkratší možnou
trasou; při souběhu liniové stavby s biokoridorem nebo VKP je nutno zachovat dostatečný odstup, aby
ochranné pásmo vedení do přírodního území nezasahovalo (v ochranném pásmu se vyžaduje odstranění
dřevin, které jsou obvykle součástí přírodního prostředí); obdobný postup by měl být i v případě, že
vedení koliduje s liniovou zelení – přecházet kolmo s minimálním zásahem a v případě souběhu musí
být trasa vedení umístěna tak, aby liniová zeleň zůstala mimo ochranné pásmo vedení.“

A.5.2

Územní systém ekologické stability

Kapitola A 5. se doplňuje o novou subkapitolu „A 5.2 Územní systémy ekologické stability“ s textem:
„Územím procházejí regionální biokoridory:
RBK 298 Heřmaničky – Cihelna
RBK 300 RK 297 – Bábin kout
Systém je doplněn lokální úrovní biokoridorů s vloženými biocentry. Podmínky pro využití ploch
ÚSES jsou uvedeny v rámci regulativů v kap. A.6. V území je navržena korekce regionální i lokální
úrovně ÚSES na základě doporučení územní studie krajiny ORP Votice.
A. Úprava trasy koridoru
 Trasa koridoru pro biokoridor, který propojuje lokální biocentrum č. 13 na území obce Sedlec –
Prčice s regionálním biokoridorem RBK 298 byla směrově i délkově korigována.
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 Směrová úprava optimalizuje křížení biokoridoru s projektovanou dálnici D3 a rozestavěnou
rychlostní železnicí Praha – České Budějovice.
 Koridor je veden pod budovaným železniční mostem a směrován k projektovanému
mimoúrovňovému křížení účelové komunikace s dálnicí D3. Cílem je toto křížení vybudovat jako
kombinovaný nadchod pro účelovou dopravu a pro lokální migraci zvěře.
 Západně od železničního mostu je v nivě drobné vodoteče vymezena plocha pro lokální
biocentrum.
 Napřímením trasy koridoru se zkrátí jeho délka.
B. Úprava lokálních biocenter vložených do regionálního biokoridoru RBK 298
 Ve správním území obce bylo přehodnoceno vymezení lokálních biocenter vložených do RBK
298
 Dvě biocentra byla zrušena a nahrazena novým lokálním biocentrem
 Nové biocentrum lépe vyhovuje z hlediska prostorových parametrů.
 Nová poloha umožňuje plnit větší část spektra funkcí, které přísluší lokálnímu biocentru, a přitom
není v potenciálním střetu se stávající zástavbou.
C. Náprava opomenutí
 Lokální biokoridor vymezený při jihovýchodní hranici obce v souběhu s Jalovým potokem není
v grafice vyznačen až k východní hranici obce.
 Trasa koridoru je vyznačena kontinuálně až na hranici obce.“

A.6

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit,
přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je
vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

Původní název kapitoly „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu" se
mění vložením slov „pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně
stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona)", „stanovení" a „(například výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a
intenzity jejich využití)", takže název zní: „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného
využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb,
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a
struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich
využití)“.
V druhém odstavci kapitoly se ruší slova „funkční plochy“ a nahrazují se textem: plochy s rozdílným
způsobem využití“. Specifikují se způsoby využití přímo u uvedených druhů takto:
„hlavní využití - převažující účel využití plochy,
přípustné využití - další možné využití plochy, které doplňuje hlavní využití, a které nesmí
zhoršovat podmínky hlavního využití plochy,
podmíněně přípustné využití - využití plochy podmíněné konkrétní věcnou podmínkou,
nepřípustné využití - využití v dané ploše zcela vyloučené.
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Pozn.: Změna č. 1 ponechává původní názvy ploch s rozdílným způsobem využitím, přestože ne všechny
názvy přesně odpovídají metodice MINIS.“
Zároveň se ruší dosud uvedený popis využití – celkem tři odstavce („V části přípustné využití se stanovují
rozhodující přípustné funkce …“, až po: „V části nepřípustné využití ploch budou stanoveny funkce,
které se v území vylučují“.
Text kapitoly se doplňuje takto:
Pro podmínky prostorového uspořádání platí:
Novostavby musí být s podmínkami prostorového uspořádání v souladu.
Úpravy stávajících staveb lze rovněž provádět pouze v souladu s podmínkami prostorového
uspořádání.
Stávající stavby, které podmínkám prostorového uspořádání nevyhoví, lze bez omezení udržovat.
Případné stavební úpravy těchto staveb však musí být s podmínkami prostorového uspořádání v
souladu.
„Obecné podmínky platné pro využití všech ploch v řešeném území:
Podmínky pro využití plochy a podmínky prostorového uspořádání se vztahují vždy ke každému
stavebnímu pozemku v rámci příslušné plochy.
Pro změny stávajících staveb (přístavby, dostavby, nástavby) a zejména pro nové stavby se vyžaduje
respektovat charakter stávající zástavby. Tím se rozumí dbát na soulad se stávající převládající
strukturou okolní zástavby a neumožnit nevhodnou výstavbu výrazných objektů netradičního tvaru
nebo odlišného měřítka.
Definice pojmu charakter zástavby: Označuje strukturu zástavby (typ obvyklého zastavění plochy
pozemku – např. zástavba řadová, rozvolněná, rozptýlená apod.) a typický architektonický výraz
jednotlivých staveb, stavebních souborů a nezastavěných ploch, včetně obvyklého hmotového
uspořádání, tvaru a sklonu střech, vnějšího materiálového a barevného ztvárnění staveb.
Definice pojmu drobné doplňkové stavby: Účelové stavby, které slouží k provozu a údržbě
samotného pozemku a případné hlavní stavby nacházející se na pozemku. Oproti hlavní stavbě
musí jít o hmotově a objemově podstatně podružné stavby. Typicky se jedná o garáže, kůlny, altány,
pergoly, bazény, skleníky, domácí dílny apod.
Územní plán stanovuje možnost umísťovat stavby a zařízení související dopravní a technické
infrastruktury na celém území obce (v příslušných plochách s rozdílným způsobem využití).
Definice pojmu související dopravní infrastruktura: Rozumí se tím dopravní infrastruktura sloužící
primárně pro uspokojení potřeb uživatelů plochy s rozdílným způsobem využití, ve které se nachází,
včetně ploch navazujících. Jejím účelem je primárně dopravní obsluha těchto ploch odpovídající
vymezenému hlavnímu a přípustnému (popř. podmíněně přípustnému) využití ploch. Neslouží tak k
zajištění nadmístních či tranzitních dopravních potřeb.
Definice pojmu související technická infrastruktura: Rozumí se tím technická infrastruktura
sloužící primárně pro uspokojení potřeb uživatelů plochy s rozdílným způsobem využití, ve které se
nachází, včetně ploch navazujících. Jejím účelem je napojení těchto ploch na jednotlivé systémy
technické infrastruktury potřebné pro vymezené hlavní a přípustné (popř. podmíněně přípustné)
využití ploch. Neslouží tak k obsluze území v nadmístním měřítku.
Liniové stavby technické infrastruktury lze umisťovat mimo území ÚSES a VKP; v případech, kdy je
nezbytné do prvků ÚSES a do VKP zasáhnout, je nutné postupovat v souladu se zásadami šetrného
řešení uvedenými v kap. A.5.1. Koncepce uspořádání krajiny.
Pro zastavitelné plochy v blízkosti vodních toků platí, že musí být respektováno koryto vodního toku a
zachován nezastavitelný manipulační pruh v šíři 6 m podél drobných vodních toků a 8 m podél
významných vodních toků z titulu jejich správy a údržby.
Likvidace odpadních vod ze stávajících a navržených ploch musí splňovat ekologické požadavky.
Vzhledem k neexistenci splaškové kanalizace to jsou jímky na vyvážení a domovní ČOV.
Srážkové vody budou likvidovány v souladu s platnými legislativními předpisy (vodní zákon, vyhláška
o obecných požadavcích na využívání území). Srážkové vody ze střech rodinných domů budou
vsakovány nebo akumulovány na přilehlých pozemcích, srážkové vody z nových komunikací budou
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přednostně zasakovány v podélných zasakovacích zatravněných pásech či zasakovacích zařízeních, do
dešťové kanalizace budou napojeny pouze přepady z těchto zařízení.
K navrženým lokalitám pro bydlení se stanovuje podmínka pro následná schvalovací řízení: Vhodnost
navrhovaných lokalit je nutné splnit ve vztahu k hygienickým limitům hluku z pozemní dopravy pro
venkovní chráněný prostor staveb ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
Nové stavby nebudou umísťovány ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa.“

Podmínky pro stavby, zařízení a jiná opatření v nezastavěném území podle § 18 odst. 5 stavebního
zákona (zákon č. 183/2006 Sb.):













z dopravní a technické infrastruktury lze v celém řešeném území umisťovat pouze liniové
stavby, vesměs splňující definici související dopravní a technické infrastruktury, tzn. např.
silnice, cyklostezky, vedení el. energie, apod., pokud v odůvodněných případech není stanoveno
jinak (např. plochy a koridory ÚSES a VKP – viz kap. A.5.1. Koncepce uspořádání krajiny);
vylučují se plošné záměry typu parkoviště, ČOV, apod., tyto plošné záměry je možné umísťovat
jen v příslušných plochách s rozdílným způsobem využití (např. DS – plochy dopravní
infrastruktury – silniční doprava, TI - plochy technické infrastruktury);
v rámci staveb pro dopravu v nezastavěném území jsou přípustné i přístřešky autobusových
zastávek;
stavby pro dopravu překonávající významný krajinný prvek - vodní tok s údolní nivou - budou
řešeny vhodným přemostěním se zachováním přírodního prostředí, ne pouhým zatrubněním
toku;
pro stavby pro lesnictví se stanovují podmínky pro jejich umístění:
o vylučuje se umístění staveb pro lesnictví jinde než v lese a do vzdálenosti 100 m
od okraje lesa,
o umístění vždy v místech, která nejsou pohledově exponovaná (neuplatňují se
v dálkových pohledech, tj. nachází se v blízkosti ploch vegetace v krajině, ve sníženém
terénu apod.); podmínka se netýká oplocení
o pouze nepodsklepené stavby s dřevěnou konstrukcí do 50 m2 (typu přístřešky pro krmivo
zvěře, kůlny a sklady lesní techniky a nářadí, úkryty před nepohodou, krmelce, apod.) do
1 NP a max. výšky 7 m, bez pobytových a obytných místností;
o stavby jsou podle účelu dopravně dostupné (komunikace místní a účelové, cesty a
stezky)
vylučuje se umístění staveb pro rekreaci typu ekologická a informační centra a hygienická
zařízení v plochách O, LO, W, NL, ZK;
pro stavby pro zemědělství (typu přístřešky pro zvířata, kůlny, sklady a mezisklady
zemědělských surovin a produktů, sklady zemědělské techniky a nářadí, úkryty před nepohodou
apod.) se stanovují následující podmínky pro jejich umístění:
o pouze nepodsklepené stavby s dřevěnou konstrukcí do 50 m2 (typu přístřešky pro zvířata,
kůlny apod.) do 1 NP a max. výšky 7 m, bez pobytových a obytných místností;
o stavby jsou dopravně dostupné (komunikace místní a účelové, cesty a stezky);
o stavby se umisťují v těsné blízkosti sídla nebo na okraji půdních bloků, vždy v místech,
která nejsou pohledově exponovaná (neuplatňují se v dálkových pohledech, tj. nachází se
v blízkosti ploch vegetace v krajině, ve sníženém terénu apod.);
oplocení v nezastavěném území je vyloučeno kromě ploch, pro jejichž způsob využití je
nezbytné (např. specifické způsoby hospodaření na zemědělské půdě jako některé typy
ovocnářství, zelinářství, lesní, ovocné, okrasné a jiné školky, výběhy pro chovnou zvěř, pastviny
pro hospodářská zvířata, výzkumné plochy, objekty historické zeleně aj.);
intenzivní sady v nezastavěném území jsou nepřípustné vzhledem k nesouladu s krajinným
rázem a hodnotám krajiny v řešeném území.
Definice pojmů intenzivní / intenzivní formy hospodaření a intenzivní / extenzivní sady: Intenzivní
formy hospodaření se vyznačují důrazem na výnosy; je pro ně charakteristická modernizace a
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industrializace zemědělství; jsou opakem extenzivních forem (oba přístupy v současnosti existují
vedle sebe); intenzivní sady jsou poměrně velkým zásahem do krajiny, jelikož jsou s nimi spojeny
další činnosti jako např. závlahová zařízení, potřeba napojení na sítě technické infrastruktury a
oplocení, které mohou mít vliv na krajinný ráz daného území.
Oproti tomu Extenzivní formy hospodaření jsou orientovány na kvalitu, v souladu se zlepšováním
životního prostředí – jsou sledovány i neprodukční zemědělské funkce; jedná se zejména o trvalé
kultury (louky, pastviny, sad), na jejichž obhospodařování je vynakládáno minimum energie, vstupů
(bez používání chemických látek, s nízkou četností péče); jsou opakem intenzivních; extenzivní sady
jsou významným krajinotvorným prvkem, sady určitých ovocných druhů a způsobů pěstování
(hrušně, jabloně; vysokokmeny, polokmeny aj.) mají minimálně stejnou délku své existence jako
některé typy hospodářského lesa (doba obmýtí 80-100 let).
V dalším textu kapitoly – Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (regulativy) – se
ruší jejich označení jako samostatných subkapitol (A 6.1., A 6.2. a dále) a nahrazují se pouze graficky
zvýrazněným označením jednotlivých ploch (BI, BV, BSV, …).
Využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití se uvádí do souladu s platným zněním
stavebního zákona tím, že se ruší požadavky na prostorové uspořádání, které nepřísluší danému stupni
ÚPD, takto:
Pro plochu s rozdílným způsobem využití (RZV) Plochy čistého bydlení – BI u přípustného využití, u
třetí odrážky „drobné stavby …“ doplňuje slovo „doplňkové“.
U podmínek podmíněně přípustného využití se ruší slova: „vypracování hlukové studie při“ a nahrazují
se textem: „,že bude doloženo splnění hlukových limitů z dopravy – ve vztahu k“.
U požadavků na prostorové uspořádání se ruší odrážky s textem:
- nová výstavba bude povolena na pozemcích o min. výměře 1000 m 2
- střechy se doporučují valbové nebo sedlové se sklonem min. 30 - 45 °
- do původní zástavby se nepřipouští polovalba, ani ploché střechy
- doporučuje se tvrdá krytina tašková
- typ oplocení bude pro jednotlivé nové lokality společný a bude stanoven ve stavebním povolení
- plocha ZB 1 – umisťování a povolování staveb na této ploše podléhá posouzení dle § 12 odst 2
zákona o ochraně přírody a krajiny
Dále se u třetí odrážky ruší číslovka „1 000“ a nahrazuje se číslovkou „800“. U šesté odrážky se
doplňuje slovo „nejméně“, takže celá odrážka zní: „na pozemku bude nejméně tolik odstavných stání
(včetně garáží), kolik samostatných bytů bude rodinný dům mít“.
Pro plochu RZV Plochy bydlení venkovského typu – BV u přípustného využití, u první odrážky
„drobné stavby …“ doplňuje slovo „doplňkové“.
U podmínek podmíněně přípustného využití se ruší poslední věta u třetí odrážky: „Nutno uložit
zpracování hlukové studie v dalším stupni projektové přípravy.“
U požadavků na prostorové uspořádání se ruší odrážky s textem:
- střechy se doporučují sedlové se sklonem min. 30 - 45 °, připouští se valbové nebo polovalba
- na střechách se doporučuje tvrdá krytina tašková
Dále se u čtvrté odrážky ruší číslovka „1 000“ a nahrazuje se číslovkou „800“.
Pro plochu RZV Plochy smíšené obytné venkovské – BSV se u požadavků na prostorové uspořádání
ruší odrážky s textem:
- střechy se doporučují sedlové se sklonem min. 30 - 45 °, připouští se valbové nebo polovalba
- na střechách se doporučuje tvrdá krytina tašková
- bude vyžadována sedlová nebo valbová střecha, s taškovou krytinou se sklonem 25 - 40 °
- pro plochu ZJ 1 se stanovuje vypracování územní studie
- plocha ZJ 1 - umisťování a povolování staveb ne této ploše podléhá posouzení dle § 12 odst. 2
zákona o ochraně přírody a krajiny
Dále se u čtvrté odrážky ruší číslovka „1 000“ a nahrazuje se číslovkou „800“.
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Pro plochu RZV Plochy občanského vybavení ve veřejném zájmu – OV se u podmínek hlavního
využití mění odkaz na plochy veřejného vybavení zrušením písmena „k“ a jeho nahrazením písmenem
„m“a doplněním slov stavebního zákona, takže celá odrážka zní: „plochy pro občanské vybavení
uvedené v § 2 odst. 1 písm. m) bod 3 stavebního zákona“
U požadavků na prostorové uspořádání ruší odrážky s textem:
- střechy se doporučují sedlové se sklonem min. 30 - 45 °, připouští se valbové nebo polovalba
- stavby budou posuzovány individuálně, doporučuje se rozpracované projekty konzultovat se
stavebním úřadem
- umisťování a povolování staveb bude podléhat posouzení dle § 12 odst. 2 zákona o ochraně
přírody a krajiny.
Pro plochu RZV Plochy občanského vybavení ostatní - OVO se u požadavků na prostorové
uspořádání ruší odrážky s textem:
- stavby budou posuzovány individuálně, doporučuje se rozpracované projekty konzultovat se
stavebním úřadem
- umisťování a povolování staveb bude podléhat posouzení dle § 12 odst. 2 zákona o ochraně
přírody a krajiny.
Pro plochu RZV Plochy rekreace pobytové - RP se u podmínek hlavního využití ruší u první odrážky
slovo „stávající“.
U podmínek nepřípustného využití se ruší první odrážky s textem:
- zahušťování zástavby dalšími rekreačními stavbami
- jakékoli podnikání
U požadavků na prostorové uspořádání se ruší odrážky s textem:
- střechy se doporučují sedlové se sklonem min. 30 - 45 ° , připouští se valbové nebo polovalba
- umisťování a povolování staveb bude podléhat posouzení dle § 12 odst. 2 zákona o ochraně
přírody a krajiny.
Dále se u třetí odrážky ruší číslovka „1 000“ a nahrazuje se číslovkou „800“.
Pro plochu RZV Plochy výroby a skladování - VD se u požadavků na prostorové uspořádání ruší
odrážky s textem:
- střechy se doporučují sedlové se sklonem min. 30 - 45 ° , připouští se valbové nebo polovalba
- umisťování a povolování staveb bude probíhat podléhat posouzení dle § 12 odst. 2 zák. o ochraně
přírody a krajiny
Pro plochu RZV Plochy zemědělské výroby - VZ se ponechává pouze první část čtvrté odrážky
s textem „objekty max. dvoupodlažní / vč. podkroví /“ a ruší se druhá část této odrážky s textem: „se
šikmou střechou a spádu okolo 40°. Doporučená je krytina pálená, nepřípustná je plechová krytina bez
povrchové úpravy.“
Pro plochu RZV Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň - ZV se ruší odrážky s textem:
- stávající oplocení bude sjednoceno a bude se jednat o ploty do výšky max. 1,2 m z materiálu dřevo
Pro plochu RZV Plochy dopravní infrastruktury – drážní doprava se doplňuje kód plochy „DZ“.
Doplňují se podmínky přípustného a nepřípustného využití s textem:
přípustné využití
- doprovodné stavební konstrukce a vybavenost dráhy, terénní úpravy (násypy, zářezy)
- technická infrastruktura
- pěší stezky a cyklostezky
- zeleň ochranná (izolační) a doprovodná
nepřípustné využití
- všechny stavby a činnosti nesouvisející se zabezpečením dopravy (s výjimkami uvedenými v
přípustném využití).
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Ruší se poslední věta: „Jiné funkce se nestanovují, budou posuzovány individuálně, zda nenarušují
hlavní využití.“
Pro plochu RZV Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava se doplňuje kód plochy „DS“.
U podmínek přípustného využití se ke čtvrté odrážce (mosty) vkládá text: „doprovodné stavební
konstrukce a vybavenost silnic, terénní úpravy (násypy, zářezy)“
Pro plochu RZV Plochy dopravní infrastruktury – cyklostezky, cyklotrasy se doplňuje označení
v názvu „(liniově)“.
Doplňují se podmínky přípustného a nepřípustného využití s textem:
přípustné využití
- doplňující zeleň,
- doprovodné stavební konstrukce a související terénní úpravy (násypy, zářezy),
nepřípustné využití
- jiné funkce nejsou povoleny.
Ruší se poslední věta: „Jiné funkce se nestanovují, budou posuzovány individuálně, zda nenarušují
hlavní využití.“
Pro plochu RZV Plochy technické infrastruktury se doplňuje kód plochy „TI“.
Pro plochu RZV Plochy zemědělské půdy – orná a trvalé travní porosty – O, LO se u podmínek
přípustného využití ruší první odrážka: „zemědělská prvovýroba na ZPF, včetně intenzivních forem na
pěstitelských plochách“ a nahrazuje se dvěma novými drážkami s textem:
- stavby nezbytné pro obhospodařování (např. skladování sena, slámy, hnoje, účelové posedy)
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství - přípustné pouze za dodržení obecných podmínek
uvedených v kap. A.6 „Podmínky pro stavby, zařízení a jiná opatření v nezastavěném území podle
§ 18 odst. 5 stavebního zákona“
U šesté odrážky (budování nutných, přiměřeně dimenzovaných účelových cest) se na konec věty
vkládá text ve znění: „včetně cyklostezek“
Pro plochu RZV Zeleň soukromá a vyhrazená - ZS se ruší první část názvu „Plochy zemědělské půdy –
“.
U podmínek hlavního využití se ruší text: „oplocené bez přístupu veřejnosti“.
U podmínek přípustného využití se ruší první odrážka „- zahrady“ a nahrazuje se odrážkami:
- drobné stavby související s údržbou a užíváním zeleně (platí jen pro zastavěné a zastavitelné
plochy)
- drobné stavby související s navazujícími plochami bydlení (platí jen pro zastavěné a zastavitelné
plochy)
U podmínek přípustného využití, u odrážky „ovocné sady“ se doplňuje text v závorce: (nikoliv
intenzivní)“.
U podmínek přípustného využití se ruší poslední dvě odrážky: „výstavba liniových staveb“ a „cesty“ a
nahrazují se odrážkou:
- Nezbytná technická a dopravní infrastruktura
Pro plochu RZV Plochy vodní a vodohospodářské - W se doplňují podmínky nepřípustného využití
s textem:
nepřípustné využití
- veškeré stavby s výjimkou uvedených v přípustném využití
Ruší se poslední věta: „Jiné funkce se nestanovují, budou posuzovány individuálně, zda nenarušují hlavní
využití.“
Pro plochu RZV Plochy lesní - NL se u přípustného využití, první odrážka, doplňuje text: „- přípustné
pouze za dodržení obecných podmínek uvedených v kap. A.6 „Podmínky pro stavby, zařízení a jiná
opatření v nezastavěném území podle § 18 odst. 5 stavebního zákona“
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U podmínek přípustného využití, u páté odrážky (posedy) doplňuje text: „(pouze účelové – neobytné)“
Pro plochu RZV Plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň - ZK se u podmínek
přípustného využití, u páté odrážky (výstavba liniových staveb) doplňuje text: „technické a dopravní
infrastruktury, včetně cyklostezek“.
U poslední odrážky (krmelce a posedy) se doplňuje text: „(pouze účelové – neobytné)“
Za poslední odrážku se doplňuje další nová odrážka s textem: „stavby, zařízení a jiná opatření pro
zemědělství a lesnictví - přípustné pouze za dodržení obecných podmínek uvedených v kap. A.6
„Podmínky pro stavby, zařízení a jiná opatření v nezastavěném území podle § 18 odst. 5 stavebního
zákona“
Pro plochu RZV Plochy prvků ÚSES se doplňuje označení v názvu „(překryvná vrstva)“.
U podmínek přípustného využití, u sedmé odrážky (cesty) doplňuje text: „včetně nezbytných úseků
cyklostezek“

A.7

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch
pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Kapitola se doplňuje vložením textu a tabulek takto:
Plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění (podle §170 SZ) infrastrukturu
Označ. Název
VD1

Koridor
dálnice D3

VD2

IV.
železniční
koridor

Vyvlastnění
ve prospěch
Návrh trasy dálnice D3 včetně všech Česká
souvisejících a vyvolaných staveb,
republika
převzatý jako věcný záměr
z dokumentace ZÚR Středočeského
kraje (ZÚR id: D005)
Přeložka železniční tratě č. 220 včetně Česká
všech souvisejících a vyvolaných
republika
staveb, (ZÚR id: D205)
Popis

Stavby pro dopravní

Akce ve změně č. 1
Aktualizované vymezení
(soulad se ZÚR Středočeského
kraje a metodickými pokyny),
vymezení pouze pro možnost
vyvlastnění
Aktualizované vymezení
(soulad se ZÚR Středočeského
kraje a metodickými pokyny),
vymezení pouze pro možnost
vyvlastnění

Plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění (podle §170 SZ) - Veřejně prospěšná opatření pro
ÚSES
Označ. Název

Popis

VU1

Regionální
biokoridor
RBK 298

Regionální biokoridor RBK 298
včetně vložených lokálních
biocenter na území obce Ješetice

VU2

Regionální
biokoridor
RBK 300

Regionální biokoridor RBK 300
včetně vložených lokálních
biocenter na území obce Ješetice

A.8

Vyvlastnění
ve prospěch
Středočeský
kraj

Středočeský
kraj

Akce ve změně č. 1
Upřesnění RBK a nové
vymezení vloženého LBC,
zařazení do veř. prosp.
opatření pouze s možností
vyvlastnění
Vymezení beze změny,
zařazení do veř. prosp.
opatření pouze s možností
vyvlastnění

Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro
které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením, v čí prospěch je předkupní
právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a
případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona

Původní název kapitoly „Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro
které lze uplatnit vyvlastnit nebo uplatnit předkupní právo", se mění zrušením slova „uplatnit“ a
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vložením slov „, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků,
názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona“, takže název zní:
„Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze vyvlastnit nebo
uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel
pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona“.
V tabulce A.1 Stavby pro dopravní infrastrukturu se ruší veřejně prospěšné stavby WD I. a WD V.,
nahrazují se novými veřejně prospěšnými stavbami VD01 a VD02 s možností pouze pro vyvlastnění,
v rámci kapitoly A.7.

A.9

Vymezení veřejně prospěšných staveb a koridorů pouze s možností
předkupního práva

Nedochází k žádným úpravám. Celá kapitola zůstává nezměněná.

A.10

Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Vkládá se tato nová kapitola A.10 “Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního
zákona”.
Kompenzační opatření nejsou navrhována. Zpracování posouzení vlivu na evropsky významnou
lokalitu nebo ptačí oblast nebylo požadováno.

A.11

Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

Nedochází k žádným úpravám. Celá kapitola zůstává nezměněná.

A.12

Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno dohodou o parcelaci

Vkládá se tato nová kapitola A.12 “Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno dohodou o parcelaci”.
V územním plánu není vymezena žádná plocha, v níž je rozhodování o změnách v území podmíněno
smlouvou s vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny navrhovaným záměrem, jejímž obsahem
musí být souhlas s tímto záměrem a souhlas s rozdělením nákladů a prospěchů spojených s jeho
realizací - tzv. „dohoda o parcelaci“.

A.13

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v
území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek
pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do
evidence územně plánovací činnosti

Původní název kapitoly „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití
územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro vložení dat o této studii do
evidence územně plánovací činnosti“ se mění zrušením slov „prověření změn jejich využití územní
studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení" a doplňuje se o slova „rozhodování o změnách v
území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené",
takže název zní: „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti“.
Ruší se vymezení plochy ZJ 1 pro pořízení územní studie (vpodstatě celý obsah kapitoly). Územní
studie ztratila opodstatnění.
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A.14

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v
území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního
plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační
plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení
přiměřené lhůty pro jeho vydání

Původní název kapitoly „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního
plánu, podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu
podle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.“ se mění zrušením slov „pořízení a", „podmínkou pro
rozhodování o změnách jejich využití a", „k vyhlášce č. 500/2006 Sb." a doplňuje se o slova
„rozhodování o změnách v území podmíněno" a „stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z
podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání"
takže název zní: „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9,
stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z
podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání“.
Celá kapitola zůstává nezměněná.

A.15

Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

K navrženým lokalitám pro bydlení (Zm1-3, Zm1-4 a Zm1-7) se stanovuje podmínka pro následná
schvalovací řízení: Navržené lokality je možné využít až po opuštění stávajícího tělesa železnice - po
zprovoznění koridorové tratě (nyní ve výstavbě). Pro dřívější využití je nutné splnit poddmínky ve
vztahu k hygienickým limitům hluku z pozemní dopravy pro venkovní chráněný prostor staveb ve
smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve
znění pozdějších předpisů.

A.16

Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb

Původní název kapitoly „Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které
může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.“ se mění
zrušením slov „pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen
autorizovaný architekt", takže název zní: „Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných
staveb“.
Celá kapitola zůstává nezměněná.

A.17

Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení

Celá kapitola zůstává nezměněná.

A.18

Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu
připojené grafické části

Textová část změny č. 1 obsahuje 18 stran. Údaje o textové a grafické části budou upřesněny a
doplněny v rámci „úplného znění“ po vydání Změny č. 1 územního plánu.
Součástí Změny č. 1 ÚP jsou z výrokové části pouze výkresy:
1 Výkres základního členění území
2a Hlavní výkres – urbanistická koncepce – část „a“
2b Hlavní výkres – urbanistická koncepce – část „b“
2c Hlavní výkres - korekce ÚSES
3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

B Grafická část územního plánu
Obsah bude aktualizován v rámci „úplného znění“ po vydání změny č. 1 územního plánu.
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C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZ. PLÁNU
C.1

Postup při pořízení změny

Schválení pořízení Změny č. 1 ÚP Ješetice zkráceným postupem
Obec Ješetice má platný Územní plán vydaný v roce 2011 (nabytí účinnosti ze dne 21.10.2011). Žadatelé jako
fyzické osoby mající vlastnická nebo obdobná práva k pozemkům nebo stavbám na území obce ve smyslu ust. § 44
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), podali prostřednictvím obce Ješetice návrhy na pořízení změny územního
plánu Ješetice, které byly postoupeny Městskému úřadu Votice, odboru výstavby, územního plánování a životního
prostředí, oddělení územního plánování a životního prostředí, jako orgánu územního plánování ve smyslu
ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona. Dále byly podány návrhy na pořízení změny územního plánu z
vlastního podnětu obce.
Návrhy na pořízení Změny č. 1 ÚP Ješetice zkráceným postupem byly v souladu s § 55a odst. 2 písm. d) a e)
stavebního zákona projednány s Krajským úřadem Středočeského kraje. Ten ve svém stanovisku č.j.
053984/2020/KUSK ze dne 26. 5. 2020 jako orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný dle ustanovení § 77a odst.
4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny konstatoval, že v souladu s ustanovením § 45i
odst. 1 tohoto zákona lze vyloučit významný vliv koncepce „Návrh obsahu Změny č. 1 Územního plánu Ješetice“,
samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi či záměry na předmět ochrany nebo celistvost jakékoli evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti v gesci tohoto orgánu ochrany přírody.
Spolu s tím Krajský úřad Středočeského kraje, jako Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust.
§ 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), na základě ust. § 10i odst. 2 tohoto zákona a kritérií uvedených v příloze č.
8 zákona a na základě předložených podkladů nepožadoval zpracovat vyhodnocení vlivů Změny č. 1 územního
plánu Ješetice na životní prostředí (tzv. SEA).
O pořízení Změny č. 1 územního plánu Ješetice a o jejím obsahu rozhodlo Zastupitelstvo obce Ješetice svým
usnesením č. 9, ze dne 3. 7. 2020.
Zastupitelstvo zároveň rozhodlo, že určeným zastupitelem pro zpracování a pořízení změny územního plánu bude
paní Bc. Radka Matoušková. Dále Zastupitelstvo obce Ješetice rozhodlo o zkráceném postupu pořízení Změny č. 1
územního plánu Ješetice. Tento postup umožňuje novela stavebního zákona (zák. č. 183/2006 Sb., ve znění zák. č.
225/2017 Sb., § 55a - zkrácený postup při pořizování změny územního plánu). Zastupitelstvo také v souladu s ust. §
55a odst. 6 stavebního zákona podmínilo pořízení Změny č. 1 ÚP Ješetice finanční spoluúčastí jednotlivých jejích
navrhovatelů.
Obec Ješetice podala dne 7. 7. 2020 Městskému úřadu Votice, úřadu územního plánování, jako pořizovateli
příslušnému podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona žádost o pořízení Změny č. 1 územního plánu Ješetice.
Projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Ješetice
Městský úřad Votice, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, oddělení územního plánování a
životního prostředí jako pořizovatel, po doručení rozhodnutí Zastupitelstva obce Ješetice pořídit změnu územního
plánu, zajistil u projektanta Ing. arch. Milana Salaby zpracování návrhu Změny č. 1 ÚP Ješetice.
Dokončený návrh Změny č. 1 ÚP Ješetice je předkládán k veřejnému projednání s účastí dotčených orgánů (§ 55b
odst. 2 stavebního zákona).
Další postup při pořízení změny územního plánu bude doplněn po veřejném projednání.

C.2

Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem
C.2.1

Soulad s politikou územního rozvoje

Dle Politiky územního rozvoje České republiky 2008, schválená usnesením vlády ze dne 20. července 2009 č. 929,
ve znění Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ze dne 15. dubna
2015 č. 276, Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ze dne 2. září
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2019 č. 629, Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ze dne 2. září
2019 č. 630, Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ze dne 17.
srpna 2020 č. 833 (dále jen „PÚR ČR“), leží celé řešené území obce Ješetice v rozvojové ose OS6 Praha –
Benešov – Tábor–České Budějovice–hranice CR/Rakousko (–Linz) (Obce mimo rozvojové oblasti, s výraznou
vazbou na významné dopravní cesty, tj. silnici I/3 a železniční trať č. 220).
Řešené území obce neleží podle tohoto dokumentu v žádné republikové rozvojové oblasti ani se nenachází v
republikové specifické oblasti. Do řešeného území zasahuje koridor konvenční železniční dopravy C-E 551 – trať č.
220 Benešov–České Budějovice (již se realizuje) a koridor dálnice D3. Žádné jiné plochy dopravní infrastruktury a
ani jiné koridory celostátního významu nejsou na území obce v PÚR ČR vymezeny.
Dle § 31 stavebního zákona je PÚR ČR nadřazeným právně závazným dokumentem pro vydávání územních plánů
a jejich změn, a proto také Změna č. 1 ÚP Ješetice musí být s PÚR ČR ve znění jejích Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 v
souladu. Z PÚR ČR vyplývají pro řešení Změny č. 1 ÚP Ješetice níže uvedené požadavky (uvedeny kurzívou).
2.1.1 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury
osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického
a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst
zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase
proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly
zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.
Předmětem Změny č. 1 ÚP Ješetice je vymezení několika ploch pro bydlení, plochy veřejného prostranství (Zm1-1a)
a občanského vybavení (Zm1-2) a také plochy určené pro pobytovou rekreaci (Zm1-8). Změna č.1 ÚP navrhuje
zastavitelné plochy pro bydlení Zm1-3 až Zm1-7 v návaznosti na vymezené zastavěné území. Dále je vymezena
plocha Zm1-8 pro pobytou rekreaci, která navazuje na zastavěné území obce a je vymezena v návaznosti na
stabilizovanou plochu se stejným funkčním využitím. Vymezení zastavitelných ploch respektuje stávající strukturu
osídlení.
Změnou ÚP je podpořen rozvoj civilizačních hodnot na území obce, a to vymezením odpovídajícího veřejného
prostoru. V souvislosti s přeložkou železniční tratě je navržena plocha přestavby Zm1-1a s funkčním využitím ZV plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň pro vytvoření adekvátního veřejného prostoru. Veřejná prostranství
jsou pro obec nezastupitelné a mají zásadní vliv na soudržnost společenství obyvatel obce, jsou místem setkávání
různých generací obyvatel, navíc vytvářejí podmínky pro trávení volného času zejména dětí a mládeže (ale
přirozeně také dospělé populace), jsou prevencí kriminality a v neposlední řadě jsou předpokladem pro udržení
zdravé populace obce.
Změna č. 1 ÚP respektuje a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území. Pro ochranu přírody a krajiny jsou
respektovány prvky ÚSES a krajinný ráz. Změnou č. 1 územního plánu Ješetice byl prověřen územní systém
ekologické stability (lokální a regionální úroveň ÚSES) a jeho návaznost na sousední obce, a to v souladu s Územní
studií krajiny ORP Votice, ZÚR SČK a aktuálních ÚAP ORP Votice. V území je navržena korekce ÚSES na základě
doporučení územní studie krajiny ORP Votice. Změnou ÚP dochází k úpravě trasy koridoru pro biokoridor a k
úpravě lokálních biocenter vložených do regionálního biokoridoru RBK 298. Více viz kap. C 11.9 Odůvodnění
návrhu úprav systému ÚSES.
Úrodné, vysoce kvalitní zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany jsou vymezením ploch Zm1-2, Zm1-5, Zm1-6, Zm1-7
a Zm1-8 dotčeny. Tyto půdy jsou nespornou hodnotou chráněnou podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, kterou je nutné chránit s ohledem na její mimořádně vysokou úrodnost jako jeden ze
společenských statků. Vymezení těchto zastavitelných ploch určených k bydlení je kompenzováno částečným
vypuštěním zastavitelné plochy ZJ1.
Na základě požadavku obce byla upravena minimální velikost pozemku v plochách BI – plochy čistého bydlení, BV plochy bydlení venkovského typu, BSV – plochy smíšené obytné venkovské, RP – plochy rekreace pobytové, z 1000
m² na 800 m². Snížení minimální velikosti pozemku vychází z průzkumu stávající zástavby, kdy byly brány do úvahy
nižší hodnoty výskytu velikosti parcel. Zároveň byla minimální velikost pozemků stanovena tak, aby byl stále udržen
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jeden z cílů změny ÚP, jímž je nastavení regulace ploch pro bydlení a rekreaci tak, aby v nich zástavba dotvořila okraj
sídla s dostatečným množstvím zeleně, napomáhající harmonickému začlenění sídla do okolní volné krajiny
Při zpracování Změny č. 1 ÚP Ješetice byly využity aktuální ÚAP ORP Votice, jakožto základní odborným podklad
pro územně plánovací činnost. Změnou č. 1 ÚP byly prověřeny veškeré limity využití území, a to v souladu s
aktuálními ÚAP ORP Votice.
S cílem ochrany hodnot, zejména s cílem ochrany krajinného rázu jsou pro plochy s RZV v platném územním plánu
stanoveny podmínky prostorového uspořádání zástavby (výšková regulace zástavby, procento zastavění, minimální
velikost pozemku, min. procento ozelenění atd.). V jednotlivých plochách je stanovena regulace, která odpovídá
stávajícímu stavu, podporuje jeho pozitivní znaky a eliminuje nežádoucí odchylky. Jsou tak zohledněny hodnoty
území, hodnoty historické venkovské zástavby a hodnoty krajinného rázu.
Změnou č. 1 ÚP Ješetice je zajištěna ochrana charakteru a struktury venkovské zástavby doplněním textu v kapitole
A.3.1 „Urbanistická koncepce a kompozice“. Do textové části územního plánu bylo doplněno, že pro novou zástavbu
v sídlech je nutné dbát na soulad se stávající převládající strukturou okolní zástavby a neumožnit nevhodnou
výstavbu výrazných objektů netradičního tvaru nebo odlišného měřítka. Důvodem respektování charakteru zástavby
je, že tradiční urbanistická struktura patří k významným hodnotám území, zejména historické členění zastavěného
území a krajiny, zvláště historické jádro a jeho půdorysná stopa. Nevhodné narušení urbanistické struktury působí
negativně na úroveň kulturního prostředí, na jeho vnímání a na pohodu člověka.
Vymezením ploch zeleně na části opuštěné železniční tratě (plochy ZV - plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň
a ZK - plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň) a doplněním přípustnosti opodstatněné dopravní
infrastruktury v regulativech příslušných ploch v nezastavěném území (O, LO – plochy zemědělské půdy - orná a trvalé
travní porosty, ZK - plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň, plochy ÚSES) se vytváří předpoklad pro
umístění budoucí páteřní cyklostezky Bystřice – Votice – Sudoměřice, navržené zčásti po rušeném tělese železniční
tratě. V celém území obce Ješetice je vedení cyklostezky/cyklotrasy zakresleno orientačně jako „pravděpodobná
trasa“. Přípustnost jejího umístění v uvedených plochách RZV (rovněž v souladu s § 18, odst. 5 stavebního zákona)
umožní, s ohledem na možné korekce v některých úsecích, její realizaci bez nutné následné změny ÚP.
Změnou č. 1 je územní plán Ješetice uveden do souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb, o územně analytických
podkladech, územně plánovací činnosti a způsobu evidence územně plánovací činnosti po její novele vyhláškou
13/2018 Sb. Změnou ÚP se tedy upravuje obsah a struktura územního plánu dle přílohy č. 7 k vyhlášce č.500/2006.
Nově je v územním plánu uvedena např. urbanistická kompozice.
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany
kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
Změna č. 1 ÚP tento požadavek splňuje. Úrodné, vysoce kvalitní zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany jsou změnou
č. 1 ÚP dotčeny. Tyto půdy jsou nespornou hodnotou chráněnou podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, kterou je nutné chránit s ohledem na její mimořádně vysokou úrodnost jako jeden ze
společenských statků. Vzhledem k vymezení zastavitelných ploch pro bydlení a rekreaci (Zm1-2, Zm1-5, Zm1-6,
Zm1-7 a Zm1-8) na kvalitních půdách I. třídy ochrany, bylo nutné přistoupit k tzv. kompenzaci neboli navrácení
některé dlouhodobě nevyužité zastavitelné plochy určené pro bydlení zpět do nezastavěného území do ZPF.
Změnou ÚP byla vypuštěna část nejrozsáhlejší zastavitelné plochy určené pro bydlení na území obce s označením
ZJ1 nacházející se v I. třídě ochrany zemědělského půdního fondu, která není dlouhodobě využita. Plocha ZJ1 se
nachází v I. třídě ochrany ZPF a do nezastavěného území bylo z této plochy navráceno 1,02 ha.
Změna ÚP zároveň chrání všechny lesy na území obce Ješetice. Změna územního plánu nenavrhuje rozvojové
plochy, které by vedly k záboru lesních pozemků. Pouze několik ploch zasahuje (zčásti) do pásma 50 m od okraje lesa.
Vyhodnocení předpokládaného důsledku navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond je uvedeno v kapitole
C 15. 2 tohoto odůvodnění. Dle aktuálních územně analytických podkladů ÚAP ORP Votice nejsou řešené plochy
součástí meliorovaných ploch. Navržené lokality se nedotknou využitelnosti zemědělského půdního fondu ve smyslu
narušení ucelených zemědělských ploch. Řešením změny nedojde ke střetu lokalit s opatřeními k zajištění
ekologické stability krajiny.
S cílem zvýšení ekologických funkcí krajiny byl Změnou č. 1 ÚP Ješetice byl prověřen územní systém ekologické
stability. Změnou č. 1 územního plánu Ješetice byl prověřen územní systém ekologické stability (lokální a regionální
úroveň ÚSES) a jeho návaznost na sousední obce, a to v souladu s Územní studií krajiny ORP Votice, ZÚR SČK a
aktuálních ÚAP ORP Votice. V území je navržena korekce ÚSES na základě doporučení územní studie krajiny ORP
Votice a úprava lokálních biocenter vložených do regionálního biokoridoru RBK 298. Více viz kap. C 11.9
Odůvodnění návrhu úprav systému ÚSES.
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Změna č. 1 ÚP respektuje všechny ekologicky stabilní plochy v krajině, zejména plochy lesů, vodní plochy a toky a
plochy přírodní a krajinné zeleně.
15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na
sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a
potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry
segregace nebo snížení její úrovně.
Původní návrh na vymezení plochy pro bydlení na pozemku parc. č. 572 v k.ú. Ješetice, obec Ješetice byl po
dohodě pořizovatele, zpracovatele změny ÚP a obce Ješetice přehodnocen. Lokalita pod zastávkou představuje
odloučenou samotu ve volné krajině, jejíž intenzifikace pro bydlení je v rozporu s čl. (15) Politiky územního rozvoje
ČR, protože rozvoj bydlení v lokalitě Pod zastávkou představuje riziko prostorové sociální segregace
vysokopříjmových skupin obyvatelstva obce. Takto značně prostorově odloučenou obytnou lokalitu však navíc není
efektivní zasíťovávat a udržovat následně sítě dopravní a technické infrastruktury v takovém standardu, jaký je
obvykle vyžadován u staveb pro trvalé bydlení. Především udržování solidního technického stavu 200 m dlouhé
cesty napojující lokalitu pod zastávkou na komunikaci III/12141, její zimní údržba, popř. dokonce zajištění jejího
veřejného osvětlení, je z pohledu ekonomiky obce nereálné. Lokalita taktéž není napojena na vodovod či kanalizaci,
výstavba těchto sítí na takovou vzdálenost kvůli dvěma či třem rodinným domům je taktéž ekonomicky nereálná.
Plocha Zm1-8 je tak s ohledem na výše uvedené vymezená výhradně pro možnost výstavby rekreačních chat, které
nekladou tak značné nároky na kvalitu dostupnosti a obslužnosti. Další důvody změny využití této plochy oproti
původně navrženému jsou uvedeny v kap. C.11.3 (Odůvodnění navržených změn ploch s RZV, podmínky jejich
využití a prostorová regulace).
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením
před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území.
Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s
určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
Návrh změny č. 1 ÚP vychází z komplexního posouzení širších vztahů ve vazbě na řešené území, při respektování
stávajících hodnot. Změna č. 1 respektuje oblasti, osy a koridory vymezené v PÚR ČR.
ÚP Ješetice a následné změny jsou řešeny jako celek a zastavitelné plochy byly změnou č. 1 navrženy v souladu s
požadavky obce a požadavky vlastníků. Při řešení změny č. 1 ÚP nepřevyšovaly zájmy jednotlivců zájmy obce svým
řešením změny ÚP a následné změny nezhoršují stav ani hodnoty území.
V rámci pořízení této změny byla nad rámec základního rámce projednání s veřejností dle stavebního zákona
organizována schůzka s žadateli a obcí, kde byly vysvětleny základní principy územního plánování a možnosti, jak
se do procesu pořízení změny územního plánu zapojit. Nevhodné podněty na změnu ÚP byly s jednotlivými žadateli
a obcí projednány a byly vysvětleny důvody nevhodnosti zařazení těchto podnětů do změny ÚP. Nevhodné podněty
nakonec žadatelé vzali zpět.
Změna č. 1 ÚP Ješetice bude v následném procesu veřejného projednání změny ÚP řádně projednána s dotčenými
orgány, sousedními obcemi, nadřízeným orgánem územního plánování a veřejností. Informace o reflektování
připomínek a námitek veřejnosti uplatněných v rámci projednání změny ÚP Ješetice budou doplněny dle výsledků
tohoto projednání.
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového,
zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací
a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné
zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na
veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje
negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
Změna č. 1 ÚP Ješetice respektuje tuto prioritu Aktualizované PÚR ČR. Změna územního plánu vymezuje plochu
přestavby Zm1-1a, kterou jsou plochy stávající železniční dráhy č. 220 na části pozemku parc. č. 1055/6 v k.ú.
Ješetice transformovány na plochu veřejného prostranství ZV - plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň.
Úrodné, vysoce kvalitní zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany jsou změnou č. 1 ÚP dotčeny. Vzhledem k vymezení
zastavitelných ploch pro bydlení a rekreaci (Zm1-2, Zm1-5, Zm1-6, Zm1-7 a Zm1-8) na kvalitních půdách I. třídy
ochrany, bylo přistoupeno k tvz. kompenzaci neboli navrácení dlouhodobě nevyužité zastavitelné plochy ZJ1 určené
pro bydlení zpět do nezastavěného území do ZPF.
Změnou č. 1 ÚP dochází k vymezení zastavitelných ploch pro bydlení, rekreaci a občanské vybavení v návaznosti
na vymezené zastavěné území a veřejné komunikace. Plošný rozvoj zástavby mimo zastavěné území je navržen
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velmi umírněně a v těsné návaznosti na stávající zástavbu, tak aby byla zachována maximální možná kompaktnost
struktury sídla a tím se minimalizovala fragmentace krajiny a stejně tak nároky na vyvolané investice do veřejné
infrastruktury. Předmětem řešení Změny č. 1 ÚP Ješetice nejsou opuštěné areály ani plochy brownfields.
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch je
uvedeno v kapitole C. 10 odůvodnění změny ÚP.
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních
lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti,
pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality
životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000,
mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství,
ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování
územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí
i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a
udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu
krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.
Zásahem do hodnotných přírodních struktur dle platného ÚP bude realizace významných dopravních staveb v
území, tento zájem ale převažuje nad zájmem ochrany dotčených přírodních lokalit (území není předmětem zvláštní
ochrany přírody). Změnou ÚP se upřesňuje vymezení koridoru dálnice D3 dle ZÚR Středočeského kraje a stabilizuje
se v celém území formou tzv. průhledného koridoru v souladu s příslušnou metodikou, upravený dle místních
podmínek a rovněž v souladu s projektovou dokumentací, s označením DK01 – dopravní koridor. Změnou ÚP se
upřesňuje vymezení železničního koridoru dle ZÚR Středočeského kraje a stabilizuje se v celém území formou tzv.
průhledného koridoru v souladu s příslušnou metodikou, upravený dle místních podmínek a rovněž v souladu s
projektovou dokumentací, s označením DK02 – dopravní koridor. V době zpracování návrhu změny ÚP je železniční
koridor již ve fázi realizace. Po jeho zprovoznění bude příslušná část stávající železnice opuštěna a využita pro jiné
účely (viz předmět změny ÚP).
Vymezením ploch zeleně na části opuštěné železniční tratě (plochy ZV - plochy veřejných prostranství – veřejná
zeleň a ZK - plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň) a doplněním přípustnosti opodstatněné
dopravní infrastruktury v regulativech příslušných ploch v nezastavěném území (O, LO – plochy zemědělské půdy orná a trvalé travní porosty, ZK - plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň, plochy ÚSES) se vytváří
předpoklad pro umístění budoucí páteřní cyklostezky Bystřice – Votice – Sudoměřice, navržené zčásti po rušeném
tělese železniční tratě. V celém území obce Ješetice je vedení cyklostezky/cyklotrasy zakresleno orientačně jako
„pravděpodobná trasa“. Přípustnost jejího umístění v uvedených plochách RZV (rovněž v souladu s § 18, odst. 5
stavebního zákona) umožní, s ohledem na možné korekce v některých úsecích, její realizaci bez nutné následné
změny ÚP.
Řešení změny č. 1 ÚP neobsahuje žádné konfliktní záměry. Zastavitelné plochy pro bydlení Zm1-3, Zm1-4, Zm1-5,
Zm1-6, Zm1-7, plocha pro pobytovou rekreaci (Zm1-8), plocha pro občanské vybavení (Zm1-2) a plocha přestavby
(Zm1-1a) jsou navrženy v přiměřeném rozsahu a podobě, a nebudou představovat zásah do charakteru sídla nebo
krajinného rázu.
S cílem ochrany krajiny a krajinného rázu jsou v platném územním plánu pro plochy s RZV stanoveny podmínky
prostorového uspořádání (výšková regulace zástavby, procento zastavění, minimální velikost pozemku, min.
procento ozelenění atd.) zohledňující tradiční venkovský charakter a obraz zástavby obce ve volné krajině. Změna
č. 1 ÚP Ješetice v maximální možné míře chrání a zohledňuje přírodní hodnoty řešeného území. Nově navržené
zastavitelné plochy neovlivní charakter krajiny.
V návrhu Změny č. 1 ÚP Ješetice nemusela být přijata kompenzační opatření, jelikož ve stanovisku č.j.
053984/2020/KUSK k vyhodnocení vlivů na ŽP bylo uvedeno, že změna ÚP nemá významný negativní vliv na
území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Změnou č. 1 územního plánu Ješetice byl doplněn systém ÚSES včetně vymezení nových biocenter.
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka,
zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat
nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.
Změna ÚP požadavek splňuje. Migrační prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy je v ÚP zajištěna primárně
vymezením spojitého ÚSES na regionální a lokální úrovni. V rámci změny č. 1 ÚP Ješetice byla prověřena a
následně zapracována doporučení návrhové části Územní studie krajiny správního obvodu ORP Votice. V kapitole
věnované ÚSES jsou specifikovány zjištěné nesrovnalosti ve vymezení ÚSES. Ve správním území obce Ješetice
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„studie“ upozorňuje na tři zjištěné nesrovnalosti, které byly v rámci změny č. 1 ÚP vyřešeny. Více viz kap. C 11.9
Odůvodnění návrhu úprav systému ÚSES.
Změna ÚP zajišťuje migrační prostupnost území obce pro člověka především respektováním stávající cestní sítě
(respektování historických cest) ve volné krajině, zejména pak sítí silnic, místních komunikací a veřejně přístupných
účelových komunikací.
Pro zachování migrační prostupnosti se stanovuje podmínka pro oplocení v nezastavěném území, které je
vyloučeno kromě ploch, pro jejichž způsob využití je nezbytné (např. specifické způsoby hospodaření na
zemědělské půdě jako některé typy ovocnářství, zelinářství, lesní, ovocné, okrasné a jiné školky, výběhy pro
chovnou zvěř, pastviny pro hospodářská zvířata, výzkumné plochy, objekty historické zeleně aj.).
Vymezením ploch zeleně na části opuštěné železniční tratě (plochy ZV - plochy veřejných prostranství – veřejná
zeleň a ZK - plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň) a doplněním přípustnosti opodstatněné
dopravní infrastruktury v regulativech příslušných ploch v nezastavěném území (O, LO – plochy zemědělské půdy orná a trvalé travní porosty, ZK - plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň, plochy ÚSES) se vytváří
předpoklad pro umístění budoucí páteřní cyklostezky Bystřice – Votice – Sudoměřice, navržené zčásti po rušeném
tělese železniční tratě. V celém území obce Ješetice je vedení cyklostezky/cyklotrasy zakresleno orientačně jako
„pravděpodobná trasa“.
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat
prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato
zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční
dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v
území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od
vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet
zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy
na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).
Koncepce stanovená v platném územním plánu vytváří podmínky pro významnou dopravní stavbu
celorepublikového významu (resp. mezinárodního) – dálnici D3, dále pro přeložku železniční tratě č. 220 a veškeré
související a vyvolané dopravní stavby. Pro tyto stavby jsou vymezeny koridory o dostatečné šíři umožňující jejich
realizaci, stanovené jako veřejně prospěšné záměry. Změnou územního plánu došlo k prověření a upřesnění
vymezených koridorů v souladu s nadřazenou ÚPD a projektovými dokumentacemi staveb. Pro koridor dálnice D3
byly v souladu s ust. § 43 odst. 1 stavebního zákona v kap. A.4.1 Dopravní infrastruktura výrokové části změny ÚP
stanoveny podmínky, které zajistí, že v místě křížení koridoru s prvky ÚSES musí být zachována prostupnost pro
migraci fauny a flóry, u prvků ÚSES nesmí být narušena jejich funkčnost.
Vymezením ploch zeleně na části opuštěné železniční tratě (plochy ZV - plochy veřejných prostranství – veřejná
zeleň a ZK - plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň) a doplněním přípustnosti opodstatněné
dopravní infrastruktury v regulativech příslušných ploch v nezastavěném území (O, LO – plochy zemědělské půdy orná a trvalé travní porosty, ZK - plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň, plochy ÚSES) se vytváří
předpoklad pro umístění budoucí páteřní cyklostezky Bystřice – Votice – Sudoměřice, navržené zčásti po rušeném
tělese železniční tratě. V celém území obce Ješetice je vedení cyklostezky/cyklotrasy zakresleno orientačně jako
„pravděpodobná trasa“.
Z důvodu ochrany veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je k navrženým lokalitám pro bydlení
(Zm1-3, Zm1-4 a Zm1-7) stanovena podmínka pro následná schvalovací řízení: Vhodnost navrhovaných lokalit je
nutné splnit ve vztahu k hygienickým limitům hluku z pozemní dopravy pro venkovní chráněný prostor staveb ve
smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění
pozdějších předpisů. Tato podmínka bude splněna po opuštění stávajícího tělesa železnice – po zprovoznění
koridorové tratě (nyní ve výstavbě).
(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s
ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a
rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet
podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho
ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy
dopravy (např. železniční, cyklistickou).
Významným posunem v kvalitě dopravy do a z řešeného území bude realizace dálnice D3 a přeložka železniční
tratě č. 220. Dílčí změny v dopravní infrastruktuře jsou možné v rámci stávajících ploch pro tento účel vymezených.
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Změnou ÚP se navrhuje plocha pro komunikaci Zm1-9a podél zastavitelné plochy ZJ1, která vyřeší dopravní
obsluhu nově navrhovaných ploch pro bydlení Zm1-5 a Zm1-6.
24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů
pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním
ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení.
Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo
zemědělských areálů.
V rámci Změny č. 1 ÚP Ješetice jsou vymezeny plochy pro bydlení a pobytovou rekreaci v dostatečném odstupu od
ploch průmyslových a zemědělských areálů. Nastavenou regulací v platném ÚP pro plochy VD – plochy výroby a
skladování a plochy VZ – zemědělská výroba je zajištěno, že zde nebudou umístěny provozy ohrožující obytné
prostředí obce. V těchto plochách jsou nepřípustné činnosti, které svými negativními vlivy na kvalitu životního
prostředí překračujícími přípustnou mez přesáhnou vyznačenou hranici areálu.
K navrženým lokalitám pro bydlení (Z1-3, Zm1-4 a Zm1-7) se stanovuje podmínka pro následná schvalovací řízení:
Vhodnost navrhovaných lokalit je nutné splnit ve vztahu k hygienickým limitům hluku z pozemní dopravy pro
venkovní chráněný prostor staveb ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Podmínka je stanovena z důvodu zamezení vlivu hluku ze
stávající železniční tratě na obytnou zástavbu a veřejné zdraví.
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z
území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.
Změna č. 1 ÚP Ješetice požadavek splňuje. Změna ÚP nevymezuje žádnou zastavitelnou plochu v záplavovém
území.
2.1.2 Rozvojové oblasti a rozvojové osy
Obec Ješetice se nachází v rozvojové ose OS6 Praha – Benešov – Tábor–České Budějovice–hranice ČR/Rakousko
(–Linz) (Obce mimo rozvojové oblasti, s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. silnici I/3 a železniční trať
č. 220.)
2.1.3 Specifické oblasti
Obec Ješetice není součástí žádné specifické oblasti vymezené v PÚR ČR.
2.1.4 Koridory a plochy dopravní infrastruktury
Na území obce Ješetice se nachází koridor konvenční železniční dopravy C-E551– trať č. 220 Benešov–České
Budějovice. Změnou č. 1 ÚP se upřesňuje vymezení železničního koridoru dle ZÚR Středočeského kraje a
stabilizuje se v celém území formou tzv. průhledného koridoru v souladu s příslušnou metodikou, upravený dle
místních podmínek a rovněž v souladu s projektovou dokumentací, s označením DK02 – dopravní koridor.
Na území obce Ješetice se dále nachází koridor dálnice D3. Tento koridor je zpřesněn v ZÚR SČK a na úrovni
územního plánu byl dále zpřesněn již v platném ÚP Ješetice. Změnou č. 1 se upřesňuje vymezení koridoru dálnice
D3 dle ZÚR Středočeského kraje a stabilizuje se v celém území formou tzv. průhledného koridoru v souladu s
příslušnou metodikou, upravený dle místních podmínek a rovněž v souladu s projektovou dokumentací, s
označením DK01 – dopravní koridor.
2.1.5 Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů
Do řešeného území nezasahují koridory a plochy technické infrastruktury republikového významu.
2.1.6 Další úkoly pro ministerstva, jiné ústřední orgány státní správy a pro územní plánování
Území obce Ješetice se netýká žádný další úkol pro územní plánování.

C.2.2

Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Platnou nadřazenou územně plánovací dokumentací pro správní území obce Ješetice jsou Zásady územního
rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZÚR SČK). Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo o vydání ZÚR SK
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dne 19. 12. 2011 usnesením č. 4-20/2011/ZK. ZÚR SK byly vydány formou opatření obecné povahy dne 7. 2. 2012
a nabyly účinnosti dne 22. února 2012.
Usnesením č. 007-18/2015/ZK ze dne 27. 7. 2015 rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje o vydání 1.
aktualizace ZÚR SČK. 1. aktualizace ZÚR SČK nabyla účinnosti dne 26. 8. 2015. Předmětem 1. aktualizace ZÚR
SČK bylo řešení dálnice D3 (Praha – České Budějovice) a souvisejících staveb na území Středočeského kraje.
Řešení 1. aktualizace ZÚR SČK se týká území obce Ješetice.
Dne 26. 4. 2018 usnesením č. 022-13/2018/ZK rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje o vydání 2. aktualizace
ZÚR SČK. 2. Akt. ZÚR SČK nabyla účinnosti dne 4. 9. 2018. Řešení 2. aktualizace ZÚR SČK se netýká území obce
Ješetice.
Dle ZÚR Stč. kraje leží řešené území v rozvojové ose OS6 (viz. kapitola 2.1). V platném územním plánu a jeho
změně jsou zohledněny požadavky týkající skladebné části ÚSES-RK 298, RK 300 a koridorů dopravní
infrastruktury (D005, D205)
Vyhodnocení souladu Změny č. 1 ÚP Ješetice se ZÚR SČK je provedeno pouze v rozsahu těch požadavků, na něž
má nebo může mít řešení Změny č. 1 ÚP Ješetice potenciální vliv.
Ze ZÚR SČK ve znění 1. a 2. aktualizace vyplývají následující požadavky (uvedeny kurzívou):
2.2.1 Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území:
(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Středočeského kraje, založený na
zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel
kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování územních
studií, územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití území.
Jelikož není požadováno zpracování vyhodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území, projektant vyjadřuje
přesvědčení, že jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje území jsou ve stávající podobě území vyvážené a navržený
obsah Změny č. 1 ÚP Ješetice nepřispívá k výraznému posílení ani oslabení žádného z nich.
Změnou č. 1 ÚP Ješetice došlo k mírnému posílení environmentálního pilíře, a to doplněním systému ÚSES včetně
vymezení nových biocenter. Dálo došlo k posílení sociálního pilíře, a to vymezením odpovídajícího veřejného
prostoru. V souvislosti s přeložkou železniční tratě je navržena plocha přestavby Zm1-1a s funkčním využitím ZV plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň pro vytvoření adekvátního veřejného prostoru. Veřejná prostranství
jsou pro obec nezastupitelné a mají zásadní vliv na soudržnost společenství obyvatel obce, jsou místem setkávání
různých generací obyvatel, navíc vytvářejí podmínky pro trávení volného času zejména dětí a mládeže (ale
přirozeně také dospělé populace), jsou prevencí kriminality a v neposlední řadě jsou předpokladem pro udržení
zdravé populace obce.
(02) Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů stanovených v Politice
územního rozvoje ČR z roku 2008 (PÚR 2008; schválena vládou ČR 20. 7. 2009)a pro realizaci významných
krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a opatření stanovených v Programu rozvoje Středočeského
kraje (aktualizace schválena 18. 9. 2006).
Vyhodnocení souladu Změny č. 1 ÚP Ješetice s PÚR ČR je provedeno v kap. C.2.1 výše.
ZÚR SK zpřesňují koridor konvenční železniční dopravy C-E551(z PÚR 2008) pro vedení trati č. 220 Benešov–
České Budějovice jako koridor pro veřejně prospěšnou stavbu D205. ZÚR SK dále zpřesňují koridor pro dálnici D3
(z PÚR 2008) jako koridor pro veřejně prospěšnou stavbu D005.
Změnou č. 1 ÚP se upřesňuje vymezení železničního koridoru dle ZÚR Středočeského kraje a stabilizuje se v celém
území formou tzv. průhledného koridoru v souladu s příslušnou metodikou, upravený dle místních podmínek a
rovněž v souladu s projektovou dokumentací, s označením DK02 – dopravní koridor.
Změnou č. 1 ÚP se upřesňuje vymezení koridoru dálnice D3 dle ZÚR Středočeského kraje a stabilizuje se v celém
území formou tzv. průhledného koridoru v souladu s příslušnou metodikou, upravený dle místních podmínek a
rovněž v souladu s projektovou dokumentací, s označením DK01 – dopravní koridor.
(05) Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní dostupnosti a
dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby:
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a)

dálnice D3 úsek Jesenice – hranice kraje;

Změnou č. 1 ÚP se upřesňuje vymezení koridoru dálnice D3 dle ZÚR Středočeského kraje a stabilizuje se v celém
území formou tzv. průhledného koridoru v souladu s příslušnou metodikou, upravený dle místních podmínek a
rovněž v souladu s projektovou dokumentací, s označením DK01 – dopravní koridor.
(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí image kraje
a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit zejména na:
a.) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability;
Bylo prověřeno, že Změna č. 1 ÚP Ješetice tuto prioritu respektuje a je v souladu s požadavky na zachování a
obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability.
S cílem zvýšení ekologických funkcí krajiny byl Změnou č. 1 ÚP Ješetice byl prověřen územní systém ekologické
stability. Změnou č. 1 územního plánu Ješetice byl prověřen územní systém ekologické stability (lokální a regionální
úroveň ÚSES) a jeho návaznost na sousední obce, a to v souladu s Územní studií krajiny ORP Votice, ZÚR SČK a
aktuálních ÚAP ORP Votice. V území je navržena korekce ÚSES na základě doporučení územní studie krajiny ORP
Votice a úprava lokálních biocenter vložených do regionálního biokoridoru RBK 298. Více viz kap. C 11.9
Odůvodnění návrhu úprav systému ÚSES.
b.) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;
Zastavitelné plochy řešené Změnou č. 1 ÚP Ješetice jsou navrženy tak, aby nedošlo k ovlivnění krajinného rázu.
Platný územní plán stanovuje v kap. 6 výrokové části podmínky prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití). V rámci prostorové
regulace je stanovena výšková regulace zástavby, která nepřipouští výstavbu nevhodných a rušivých dominant.
Všechny návrhové plochy řešené Změnou č. 1 ÚP Ješetice jsou navrženy ve vazbě na zastavěné území.
Pozitivní znaky krajinného rázu (údolní nivy, plochy lesní, vodní, ostatní zeleň) jsou v platném ÚP identifikovány a
chráněny, nejsou navržena řešení s negativním vlivem na tyto hodnoty.
c.) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické
struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny a
srůstání sídel;
Změnou č. 1 ÚP Ješetice je posílena ochrana charakteru a struktury venkovské zástavby doplněním textu a
specifikace urbanistické kompozice v kapitole A.3.1 „Urbanistická koncepce a kompozice“.
Do textové části územního plánu bylo doplněno, že pro novou zástavbu v sídlech je nutné dbát na soulad se
stávající převládající strukturou okolní zástavby a neumožnit nevhodnou výstavbu výrazných objektů netradičního
tvaru nebo odlišného měřítka. Důvodem respektování charakteru zástavby je, že tradiční urbanistická struktura patří
k významným hodnotám území, zejména historické členění zastavěného území a krajiny, zvláště historické jádro a
jeho půdorysná stopa. Nevhodné narušení urbanistické struktury působí negativně na úroveň kulturního prostředí,
na jeho vnímání a na pohodu člověka.
Urbanistická koncepce stanovená v platném ÚP se částečně mění vlivem realizovaného vymístění železnice z
blízkosti zástavby Ješetic. Na opuštěném drážním tělese je navržena plocha veřejného prostranství. Zastavitelné
plochy se rozšiřují pouze v Ješeticích, přičemž většina nových ploch pro bydlení je kompenzována zrušením jiné
zastavitelné plochy,
V rámci prostorové regulace se nepřipouští výstavba nevhodných a rušivých dominant stanovením výškové
regulace zástavby.
d.) upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny;
Cílové charakteristiky krajiny vymezené v platných ZÚR SČK jsou v platném ÚP respektovány a ÚP je zohledňuje v
rámci vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. Celé území obce Ješetice je v ZÚR SČK vymezeno jako
součást krajiny polní (O11). Pro tento typ krajiny ZÚR stanoví úkoly, které Změna č. 1 ÚP Ješetice respektuje.
(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje zvláště ve
vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména na:
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a.) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený rozvoj sídel, příznivá
urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných
prostranství a velkých ploch veřejné zeleně vč. zelených prstenců kolem obytných souborů, vybavení sídel
potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny;
V měřítku širších vztahů byla zohledněna pozice obce Ješetice v rozvojové ose OS6 Praha-Benešov-České
Budějovice. Obec Ješetice leží na dynamice koridoru dálnice D3 a koridoru konvenční železniční dopravy C-E551–
trať č. 220 Benešov–České Budějovice. Obec Ješetice se nachází cca 9 km od města Votice, které je centrem ORP
Votice.
Zajištění architektonické a urbanistické kvality sídel je zajištěno ochranou stávajících hodnot a stanovením
odpovídajících podmínek prostorového uspořádání, včetně výšky a struktury zástavby v platném ÚP. Změna č. 1
dbá na soulad se stávající převládající strukturou okolní zástavby a neumožňuje nevhodnou výstavbu výrazných
objektů netradičního tvaru nebo odlišného měřítka.
V Ješeticích, kde v současnosti chybí odpovídající veřejný prostor, je v souvislosti s přeložkou železniční tratě
navržena plocha přestavby Zm1-1a s funkčním využitím ZV - plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň pro
vytvoření adekvátního veřejného prostoru zahrnujícího výsadbu sídelní zeleně s prvky sídelního parteru (lavičky,
cesty pro pěší apod.), drobné plochy pro sport - dětská hřiště, odpočinkové plochy vybavené venkovním sezením,
pěší cesty, případně vyznačené cyklostezky. Vymístění železniční tratě mimo sídlo bude mít významný pozitivní
efekt v podobě dopravního zklidnění a zelení sídla vložením významného centrálního kompozičního prvku.
Prostupnost území obce pro člověka je zajišťována cestní sítí ve volné krajině, zejména pak sítí silnic, místních
komunikací, veřejně přístupných účelových komunikací, které všechny platný ÚP Ješetice chrání a stabilizuje.
Vymezením ploch zeleně na části opuštěné železniční tratě (plochy ZV - plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň
a ZK - plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň) a doplněním přípustnosti opodstatněné dopravní
infrastruktury v regulativech příslušných ploch v nezastavěném území (O, LO – plochy zemědělské půdy - orná a trvalé
travní porosty, ZK - plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň, plochy ÚSES) se vytváří předpoklad pro
umístění budoucí páteřní cyklostezky Bystřice – Votice – Sudoměřice, navržené zčásti po rušeném tělese železniční
tratě. V celém území obce Ješetice je vedení cyklostezky/cyklotrasy zakresleno orientačně jako „pravděpodobná
trasa“. Přípustnost jejího umístění v uvedených plochách RZV (rovněž v souladu s § 18, odst. 5 stavebního zákona)
umožní, s ohledem na možné korekce v některých úsecích, její realizaci bez nutné následné změny ÚP.
Změna č. 1 ÚP Ješetice navrhuje zastavitelné plochy pro bydlení (Zm1-3, Zm1-4, Zm1-5, Zm1-6, Zm1-7) s cílem
posílit lokální kapacity a kvality bydlení v řešeném území. Vymezením plochy přestavby pro veřejné prostranství
dojde k posílení vybavení obce veřejnou infrastrukturou.
b.) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel,
tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a
přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině, vyšší procento volné
zeleně v zastavěném území;
Zastavitelné plochy navrhované Změnou č. 1 ÚP Ješetice jsou navrženy ve vazbě na zastavěné území sídla
Ješetice a nepronikají nepřiměřeně do volné krajiny a do přírodně a krajinářsky cenných území.
2.2.2 Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v PÚR 2008 a
vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a rozvojových center krajského významu.
2.2.2.1 Rozvojové oblasti republikového významu
Řešené území leží mimo rozvojové oblasti republikového významu vymezené v PÚR ČR ve znění aktualizace č.1,
2, 3 a 5 a upřesněné v ZÚR SK, ve znění aktualizace č.2.
2.2.2.2 Rozvojové osy republikového významu
Obec Ješetice (k.ú. Ješetice) je součástí rozvojové osy republikového významu OS6 Praha – Benešov – České
Budějovice zpřesněné v ZÚR SČK z platné PÚR ČR.
Ze stanovených zásad a úkolů se území obce Ješetice týkají následující (uvedeny kurzívou):
(29) Rozvojová osa je vymezena tak, že do ní jsou zahrnuty následující obce (katastrální území): Obec Ješetice
(k.ú. Ješetice),
Řešení změny č. 1 ÚP se týká katastrálního území Ješetice.
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(30) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území:
a) posílit střediskovou funkci města Votice;
Změnou č. 1 ÚP Ješetice nejsou navrženy podmínky pro oslabení Votic jako střediska osídlení oblasti.
b) rozvoj bydlení sledovat zejména ve městě Votice a v obcích Olbramovice, Heřmaničky a Miličín;
Změna č.1 ÚP navrhuje zastavitelné plochy pro bydlení Zm1-3 až Zm1-7 v návaznosti na vymezené zastavěné
území.
c) rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat do města Votice;
Priorita se netýká řešeného území
(31) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
a) stabilizovat nové vedení železniční trati Benešov – Tábor (nový koridor)
Na území obce Ješetice se nachází koridor konvenční železniční dopravy C-E551– trať č. 220 Benešov–České
Budějovice. Změnou č. 1 ÚP se upřesňuje vymezení železničního koridoru dle ZÚR Středočeského kraje a
stabilizuje se v celém území formou tzv. průhledného koridoru v souladu s příslušnou metodikou, upravený dle
místních podmínek a rovněž v souladu s projektovou dokumentací, s označením DK02 – dopravní koridor.
b.) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy
dopravní a technickou infrastrukturu, limity rozvoje území a ochranu krajiny
Provedl platný územní plán. Není předmětem změny č. 1 územního plánu Ješetice.
d) respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES:
e.1) regionálních biocenter 640 Bábin kout, 839 Vel. Mastník a navrhovaných 841 Cihelna, 190 Heřmaničky,
755 Podhrázský rybník.
Prvky ÚSES byly v souladu s příslušnými požadavky a metodikami zpřesněny dle místních podmínek a jsou
stanoveny podmínky využití ploch v nich, popřípadě navržena opatření ke zlepšení jejich funkčnosti.
Změnou č. 1 ÚP Ješetice došlo k prověření územního systému ekologické stability na základě ÚS Krajiny ORP
Votice a ZÚR SČK. Dále byla prověřena návaznost ÚSES na sousední obce. Na základě prověření a v souladu
s ÚS krajiny, která analyzovala problémy ÚSES, došlo k úpravě. Trasa koridoru pro biokoridor, který propojuje
lokální biocentrum č. 13 na území obce Sedlec – Prčice s regionálním biokoridorem RBK 298 byla směrově i
délkově korigována. Dále byla provedena úprava lokálních biocenter vložených do regionálního biokoridoru RBK
298. Více viz kap. C 11.9 Odůvodnění návrhu úprav systému ÚSES.
2.2.2.3 Rozvojové oblasti a rozvojové osy krajského významu
Řešené území leží mimo rozvojové oblasti krajského významu a rozvojové osy krajského významu vymezené v
ZÚR SK ve znění aktualizace č. 2.

2.2.3 Zpřesnění specifické oblasti vymezené v PÚR a vymezení specifické oblasti krajského
významu.
Obec Ješetice není součástí žádné specifické oblasti vymezené v PÚR ČR a zpřesněné v ZÚR SČK, ani žádné
další specifické oblasti nadmístního významu vymezené v ZÚR SČK.
2.2.4 Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení ploch a koridorů krajského
významu
2.2.4.1 Plochy a koridory dopravy
Plochy a koridory dopravy mezinárodního a republikového významu - silniční doprava
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(111) ZÚR SK zpřesňují na území Středočeského kraje koridor republikového významu (vymezený v PÚR ČR, ve
znění Aktualizace č. 1, čl. 98) pro umístění stavby dálnice D3 Jesenice – hranice kraje jako koridor pro veřejně
prospěšnou stavbu D005.
(119)ZÚR stanovují pro územní plánování zajistit vymezení a územní ochranu koridorů pro dopravní stavby:
a.) pro dálnice a rychlostní silnice (v souladu s dikcí dnešního zákona též dálnice) koridor v šířce 600 m (v případě
rekonstrukcí v šířce 300 m), neuvádí-li se u konkrétního koridoru jinak;
- koridor dálnice D3 se vymezuje v proměnné šířce od 290 m do 690 m;
Změnou č. 1 ÚP se upřesňuje vymezení koridoru dálnice D3 dle ZÚR Středočeského kraje a stabilizuje se v celém
území formou tzv. průhledného koridoru v souladu s příslušnou metodikou, upravený dle místních podmínek a rovněž v
souladu s projektovou dokumentací, s označením DK01 – dopravní koridor.
Důvodem vymezení koridoru v ÚPD, je potřeba chránit území pro budoucí lokalizaci záměru dálnice D3. V ZÚR SČK je
dálnice D3 uvedena jako VPS D005. Koridor pro dálnici D3 je změnou územního plánu vymezen jako veřejně
prospěšná stavba, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (ozn. VD1) a je vymezen v souladu s platnou
legislativou a aktuálními podklady.
Plochy a koridory dopravy mezinárodního a republikového významu - železniční doprava
(122)ZÚR zpřesňují koridor železniční tratě č. 221 a č. 220 Praha – Benešov – Mezno (- Tábor) (vymezenýv PÚR
ČR, ve znění Aktualizace č. 1, čl. 85 jako C-E551), který je součástí IV. tranzitního koridoru AGC E55, jako veřejně
prospěšnou stavbu D204 (v úseku Praha – Strančice);
(128)ZÚR stanovují pro územní plánování úkol zajistit vymezení a územní ochranu koridorů pro železniční dopravní
stavby v šířce 600 m, koridory pro zdvojkolejnění se vymezují v šířce 200 m. Tato územní ochrana se vztahuje i pro
tratě nadmístního významu (kap. 4.1.2.2.).
Na území obce Ješetice se nachází koridor konvenční železniční dopravy C-E551– trať č. 220 Benešov–České
Budějovice. Změnou č. 1 ÚP se upřesňuje vymezení železničního koridoru dle ZÚR Středočeského kraje a
stabilizuje se v celém území formou tzv. průhledného koridoru v souladu s příslušnou metodikou, upravený dle
místních podmínek a rovněž v souladu s projektovou dokumentací, s označením DK02 – dopravní koridor.
Pozn.: V době zpracování návrhu změny ÚP je železniční koridor již ve fázi realizace. Po jeho zprovoznění bude
příslušná část stávající železnice opuštěna a využita pro jiné účely (viz předmět změny ÚP).
Důvodem vymezení koridoru v ÚPD, je potřeba chránit území pro lokalizaci záměru železniční tratě č. 220. V ZÚR SČK
je koridor železniční tratě č. 220 uveden jako VPS D205. Koridor železniční tratě č. 220 je změnou územního plánu
vymezen jako veřejně prospěšná stavba, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (ozn. VD2) a je
vymezen v souladu s platnou legislativou a aktuálními podklady.

2.2.4.2 Plochy a koridory nadregionálního a regionálního ÚSES
Na území obce Ješetice se nacházejí následující prvky regionálního ÚSES vymezené v ZÚR SČK: Regionální
biokoridory (RK 298 Heřmaničky – Cihelna, RK 300 – RK 297 – Bábin kout). Změna č. 1 ÚP Ješetice tyto prvky
regionálního ÚSES respektuje.
Všechny prvky ÚSES vymezené v ZÚR jsou v ÚP Ješetice zpřesněny dle místních podmínek a při dodržení
parametrů dle platných oborových předpisů a metodik.
V rámci Změny č. 1 ÚP Ješetice byla prověřena a následně zapracována doporučení návrhové části Územní studie
krajiny správního obvodu ORP Votice (dále i „studie“). V kapitole věnované ÚSES jsou specifikovány zjištěné
nesrovnalosti ve vymezení ÚSES. Ve správním území obce Ješetice „studie“ upozorňuje na tři zjištěné
nesrovnalosti. Změnou ÚP byla provedena úprava lokálních biocenter vložených do regionálního biokoridoru RBK
298. Více viz kap. C 11.9 Odůvodnění návrhu úprav systému ÚSES.
Ze stanovených zásad a úkolů se území obce Ješetice týkají následující (uvedeny kurzívou):
(194) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území:
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a.) respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a nadregionální úrovni jako
nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny;
Platný ÚP a změna č. 1 respektuje plochy a koridory pro biokoridory ÚSES (RK 298, RK 300). Všechny výše
uvedené prvky regionálního ÚSES dle ZÚR SČK jsou v ÚP Ješetice vymezeny dle oborových podkladů.
b.) stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory ÚSES
připouštět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k významnému snížení schopnosti
ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí, a zároveň nedojde k
podstatnému snížení schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině;
Změnou č. 1 ÚP byly vyřešeny problémy ÚSES, které analyzovala ÚS Krajiny ORP Votice.
Problém v prostoru A: Při křížení biokoridoru s intenzivně zatíženými dopravními koridory jsou některé jeho
tranzitní funkce omezeny. Navržená úprava ÚSES směřuje biokoridor k uvažovanému mimoúrovňovému křížení
místní komunikace s projektovanou dálnicí D3. Rychlostní železniční trať překříží korigovaná trasa biokoridoru v
místě budovaného železničního mostu.
c.) při plánování a realizaci biocenter a biokoridorů ÚSES vycházet z požadavků stanovených specifickými
oborovými dokumentacemi;
Všechny výše uvedené prvky regionálního ÚSES dle ZÚR SČK jsou v ÚP Ješetice vymezeny dle oborových
podkladů. (ÚAP ORP Votice, ÚS krajiny ORP Votice, ÚTP R a NR ÚSES ČR – MMR ČR a MŽP ČR, 1996, vč.
pozdějších změn a aktualizací, Metodika vymezování územního systému ekologické stability – MŽP, 2017)
(195) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
a) zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v souladu s metodikou ÚSES a
požadavky specifických oborových dokumentací tak, aby byly dodrženy jejich minimální parametry a zajištěna jejich
funkčnost;
Na území obce Ješetice se nacházejí následující prvky regionálního ÚSES vymezené v ZÚR SČK Regionální
biokoridory (RK 298 Heřmaničky – Cihelna, RK 300 – RK 297 – Bábin kout). Změna č. 1 ÚP Ješetice tyto prvky
regionálního ÚSES respektuje a zpřesňuje v souladu se ZÚR SČK. V území nejsou zcela nefunkční prvky ÚSES
nebo jejich části určené k založení.

2.2.5 Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území
2.2.5.1 Přírodní hodnoty území kraje
Na území obce Heřmaničky se nachází následující přírodní hodnoty vymezené v ustanovení (197) ZÚR SČK:
g) krajinářsky hodnotná území - krajinné památkové zóny Osovsko a Žehušicko; přírodní parky a území se
zvýšenou hodnotou krajinného rázu;
Na území obce Ješetice částečně zasahuje přírodní park Jistebnická Vrchovina. Není předmětem změny č. 1 ÚP.
Zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby navazovaly na stávající zastavěné území sídel, tak aby nevybíhaly do
volné nezastavěné krajiny, nebyl narušen krajinný ráz dotčené oblasti – přírodního parku Jistebnická Vrchovina a
také nebyly ohroženy hodnoty území.
i) skladebné části ÚSES
Výše uvedené hodnoty jsou v platném územním plánu uvedeny. Změnou ÚP byla v souladu s ÚS Krajiny ORP
Votice provedena úprava lokálních biocenter vložených do regionálního biokoridoru RBK 298. Více viz kap. C 11.9
Odůvodnění návrhu úprav systému ÚSES.
Platný ÚP a změna č. 1 ÚP respektuje stanovené zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a
možného rozvoje těchto území vymezené v ustanovení (198) ZÚR SČK.
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2.2.5.2 Kulturní hodnoty území kraje
Na území obce Ješetice se nenachází žádné kulturní hodnoty území kraje vymezené v ustanovení (199) ZÚR SČK.
2.2.5.3 Civilizační hodnoty území kraje
(202) Za významné civilizační hodnoty Středočeského kraje jsou považovány:
Viz výše - vyhodnocení požadavků z kapitoly 2.2.4 Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení ploch a
koridorů krajského významu.
2.2.6 Vymezení cílových charakteristik krajiny
Předmět Změny č. 1 ÚP Ješetice se netýká cílových charakteristik krajiny vymezených v ZÚR SČK.
ZÚR SČK ve výkresu I.3 Oblasti se shodným krajinným typem vymezují na území obce Ješetice oblast krajinného typu
(O11) – krajina polní. Pro tento typ krajiny ZÚR stanoví zásady a úkoly, které platný ÚP a Změna č. 1 ÚP Ješetice
respektuje.

Obrázek 1 – výkres ZÚR SČK - I.3 Oblasti se shodným krajinným typem
2.2.7 Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a
bezpečnosti státu a asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit
Na území obce Ješetice vymezují ZÚR SČK následující veřejně prospěšné stavby a opatření:


D005 – dálnice D3 úsek Jesenice – hranice kraje včetně všech vyvolaných přeložek a souvisejících staveb



D205 – koridor železniční trati č. 220 Bystřice u Benešova – hranice kraje: modernizační úpravy, přeložky a
zdvoukolejnění, přeložka silnice II/121



Regionální biokoridory (RK 298 Heřmaničky - Cihelna, RK 300 – RK 297 – Bábin kout).
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Všechny koridory a plochy vyjmenované v této kapitole jsou v ZÚR SČK zároveň vymezeny i jako veřejně prospěšné
stavby či opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Toto vymezení je respektováno i změnou č. 1
ÚP Ješetice.
Změnou ÚP došlo k upřesnění regionálního biokoridoru RBK 298 a k novému vymezení vloženého LBC. Dále změnou
ÚP dochází k zařazení tohoto regionálního biokoridoru včetně vložených lokálních biocenter na území obce Ješetice
do veřejně prospěšných opatření pouze s možností vyvlastnění (ozn. VPO – VU1).
Změnou ÚP došlo k zařazení regionálního biokoridoru RBK 300 včetně vložených lokálních biocenter na území obce
Ješetice do veřejně prospěšných opatření pouze s možností vyvlastnění. (ozn. VPO – VU2).

C.2.3

Soulad s územně analytickými podklady

Změnou č. 1 ÚP Ješetice byly prověřeny veškeré limity využití území, a to v souladu s aktuálními ÚAP ORP Votice.

C.3

Soulad návrhu změny územního plánu s cíli a úkoly úz. plánování,
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování stanovenými v § 18 stavebního zákona
Ze stavebního zákona vyplývají následující cíle územní plánování (uvedeny vždy kurzívou). Vyhodnocení souladu
změny č. 1 ÚP Ješetice s každým jednotlivým cílem územního plánování je uvedeno vždy pod každým cílem:
(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství
obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací
budoucích.
Změna č. 1 územního plánu Ješetice je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, které jsou stanoveny v § 18 a §
19 stavebního zákona.
Změnou ÚP došlo k částečné úpravě koncepce stanovené v platném územním plánu Ješetice. Částečná změna
koncepce rozvoje vyplývá z realizace železničního koridoru v nové trase, jehož opuštěná stopa v blízkosti zástavby
bude využita pro veřejné prostranství. V blízkosti opuštěného tělesa železnice je umožněno doplnění rodinné
zástavby. Návrhem těchto a několika dalších menších ploch vesměs nedochází k navyšování dalších pozemků
rodinných domů, neboť nárůst je kompenzován zrušením zastavitelnosti jiných ploch. Z hlediska ochrany hodnot
změna ÚP reaguje na nutnost revize ÚSES pro zajištění funkčnosti, odstranění závad a chybějících propojení dle
doporučení územní studie krajiny ORP Votice.
Jelikož není požadováno zpracování vyhodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území, projektant vyjadřuje
přesvědčení, že jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje území jsou ve stávající podobě území vyvážené a navržený
obsah Změny č. 1 ÚP Ješetice nepřispívá k výraznému posílení ani oslabení žádného z nich.
Změnou č. 1 ÚP Ješetice došlo k mírnému posílení environmentálního pilíře, a to doplněním systému ÚSES včetně
vymezení nových biocenter.
Dálo došlo k posílení sociálního pilíře, a to vymezením odpovídajícího veřejného prostoru. V souvislosti s přeložkou
železniční tratě je navržena plocha přestavby Zm1-1a s funkčním využitím ZV – plochy veřejných prostranství –
veřejná zeleň pro vytvoření adekvátního veřejného prostoru. Veřejná prostranství jsou pro obec nezastupitelné a
mají zásadní vliv na soudržnost společenství obyvatel obce. Změnou č. 1 ÚP Ješetice je také zajištěna ochrana
charakteru a struktury venkovské zástavby doplněním textu v kapitole A.3.1 „Urbanistická koncepce a kompozice“.
Do textové části územního plánu bylo doplněno, že pro novou zástavbu v sídlech je nutné dbát na soulad se
stávající převládající strukturou okolní zástavby a neumožnit nevhodnou výstavbu výrazných objektů netradičního
tvaru nebo odlišného měřítka. Důvodem respektování charakteru zástavby je, že tradiční urbanistická struktura patří
k významným hodnotám území.
Sledované hodnoty nejsou negativně dotčeny a jsou zachovány podmínky jejich rozvoje stanovené v ÚP. Úrodné,
vysoce kvalitní zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany jsou vymezením ploch Zm1-2, Zm1-5, Zm1-6, Zm1-7 a Zm1-8
dotčeny. Vymezení těchto zastavitelných ploch určených k bydlení je kompenzováno částečným vypuštěním
zastavitelné plochy ZJ1.
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(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
Podrobněji v kap. C.10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch.
Předmětem Změny č. 1 ÚP Ješetice je vymezení několika ploch pro bydlení, plochy veřejného prostranství (Zm1-1a)
a občanského vybavení (Zm1-2) a také plochy určené pro pobytovou rekreaci (Zm1-8). Změna č.1 ÚP navrhuje
zastavitelné plochy pro bydlení Zm1-3 až Zm1-7 v návaznosti na vymezené zastavěné území. Dále je vymezena
plocha Zm1-8 pro pobytou rekreaci, která navazuje na zastavěné území obce a je vymezena v návaznosti na
stabilizovanou plochu se stejným funkčním využitím.
Při vymezení zastavitelných ploch pro bydlení je sledována jejich optimální poloha ve vztahu ke stabilizovaným
plochám a možnostem využití existující veřejné infrastruktury, zejména pak napojení na sítě dopravní a technické
infrastruktury a soulad veřejných a soukromých zájmů.
Rozsah a kapacita nově vymezovaných zastavitelných ploch pro bydlení a rekreaci odpovídá reálné předpokládané
potřebě v návrhovém období územního plánu, která se odvíjí především od potřeby nových rozvojových ploch pro
bydlení s ohledem na predikovanou potřebu výstavby nových bytů a zároveň odpovídá kapacitám veřejné
infrastruktury. Zastavitelné plochy se rozšiřují pouze v Ješeticích, přičemž většina nových ploch pro bydlení je
kompenzována zrušením jiné zastavitelné plochy.
S cílem ochrany hodnot, zejména s cílem ochrany krajinného rázu jsou pro plochy s RZV v platném územním plánu
stanoveny podmínky prostorového uspořádání zástavby (výšková regulace zástavby, procento zastavění, minimální
velikost pozemku, min. procento ozelenění atd.). V jednotlivých plochách je stanovena regulace, která odpovídá
stávajícímu stavu, podporuje jeho pozitivní znaky a eliminuje nežádoucí odchylky. Jsou tak zohledněny hodnoty
území, hodnoty historické venkovské zástavby a hodnoty krajinného rázu.
Vymezením ploch zeleně na části opuštěné železniční tratě (plochy ZV - plochy veřejných prostranství – veřejná
zeleň a ZK - plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň) a doplněním přípustnosti opodstatněné
dopravní infrastruktury v regulativech příslušných ploch v nezastavěném území (O, LO – plochy zemědělské půdy orná a trvalé travní porosty, ZK - plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň, plochy ÚSES) se vytváří
předpoklad pro umístění budoucí páteřní cyklostezky Bystřice – Votice – Sudoměřice, navržené zčásti po rušeném
tělese železniční tratě. V celém území obce Ješetice je vedení cyklostezky/cyklotrasy zakresleno orientačně jako
„pravděpodobná trasa“.
(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v
území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících z
tohoto zákona a zvláštních právních předpisů.
Změna č. 1 ÚP Ješetice koordinuje veřejné a soukromé zájmy na rozvoji území obce. V rámci zpracování návrhu
Změny č. 1 ÚP Ješetice byly prověřovány všechny známé záměry na změny v území a výstavbu soukromých
fyzických osob i záměry obce Ješetice a v návrhu změny územního plánu byly koordinovány, zejména pak s
ohledem a při respektování veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů a požadavků na ochranu
veřejných zájmů vyplývajících z konkrétních požadavků uplatněných dotčenými orgány státní správy (kapitola C.17 Vyhodnocení připomínek a stanovisek). Soukromé zájmy na rozvoj území se odráží zejména v prověření možnosti
vymezení ploch pro bydlení Zm1-3, Zm1-4, Zm1-5, Zm1-6, Zm1-7 a plochy pro pobytovou rekreaci Zm1-8.Tyto
soukromé zájmy je možno považovat i za veřejný zájem obce. Vymezení ploch pro bydlení umožní vážným
zájemcům výstavbu a zabezpečí tak přírůstek počtu obyvatel v obci, což je pro obec přínosem.
Při zpracování návrhu změny ÚP se respektoval schválený obsah změny č. 1 ÚP zahrnující požadavky jednotlivých
žadatelů, obce a požadavky dotčených orgánů (stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, a stanovisko příslušného orgánu posuzování vlivů na životní prostředí
podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí). Další koordinace soukromých a
veřejných zájmů je předmětem procesu projednání návrhu změny územního plánu a procesu veřejného projednání.
(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí
života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného
území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s
ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.
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Základní a zároveň hlavní požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území obce Ješetice jsou stanoveny v základní
koncepci ochrany a rozvoje hodnot platného ÚP Ješetice v kapitole A.2 výrokové části ÚP. Změna č. 1 ÚP Ješetice
ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území a chrání krajinu. Změnou č. 1 byl
územní plán Ješetice uveden do souladu s aktuálními ÚAP ORP Votice.
Úrodné, vysoce kvalitní zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany jsou vymezením zastavitelných ploch Zm1-2, Zm1-5,
Zm1-6, Zm1-7 a Zm1-8 dotčeny. Tyto půdy jsou nespornou hodnotou chráněnou podle zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, kterou je nutné chránit s ohledem na její mimořádně vysokou úrodnost jako
jeden ze společenských statků. Vymezení těchto zastavitelných ploch určených k bydlení je kompenzováno
částečným vypuštěním zastavitelné plochy ZJ1, která se nachází na kvalitních zemědělských půdách I. třídy
ochrany.
Změna ÚP zároveň chrání všechny lesy na území obce Ješetice. Změna územního plánu nenavrhuje rozvojové
plochy, které by vedly k záboru lesních pozemků. Pouze několik ploch zasahuje (zčásti) do pásma 50 m od okraje
lesa S cílem zvýšení ekologických funkcí krajiny je Změnou č. 1 ÚP Ješetice prověřen a zajištěn soulad s
nadřazenou úrovní ÚSES (regionální, dle ZÚR). Změna č. 1 ÚP navrhuje zastavitelné plochy a v návaznosti na
vymezené zastavěné území, pro ochranu přírody a krajiny jsou respektovány prvky ÚSES a přírodní park
Jistebnická Vrchovina.
Změna č. 1 ÚP Ješetice zachovává všechny hodnoty území, jak architektonické a urbanistické, tak archeologického
dědictví. Změnou č. 1 ÚP Ješetice je posílena ochrana charakteru a struktury venkovské zástavby doplněním textu
v kapitole „A.3.1 Urbanistická koncepce a kompozice“. Do textové části územního plánu bylo doplněno, že pro
novou zástavbu v sídlech je nutné dbát na soulad se stávající převládající strukturou okolní zástavby a neumožnit
nevhodnou výstavbu výrazných objektů netradičního tvaru nebo odlišného měřítka.
Změnou ÚP je podpořen rozvoj civilizačních hodnot na území obce, a to vymezením odpovídajícího veřejného
prostoru. V souvislosti s přeložkou železniční tratě je navržena plocha přestavby Zm1-1a s funkčním využitím ZV –
plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň pro vytvoření adekvátního veřejného prostoru. Veřejná prostranství
jsou pro obec nezastupitelné a mají zásadní vliv na soudržnost společenství obyvatel obce.
Podrobněji v kap. C. 10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch.
(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho
využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a
informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené
stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v
nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu
výslovně nevylučuje.
V platném územním plánu nejsou stanoveny omezující podmínky pro stavby, zařízení a jiná opatření v
nezastavěném území podle § 18 odst. 5 stavebního zákona. Změnou č. 1 ÚP se tyto podmínky doplňují (viz kap.
A.6). Účelem je zamezit v nezastavěném území nevhodným záměrům, zejména velkého rozsahu, nebo takovým,
které by účelovým výkladem sice splňovaly dané kritérium § 18 odst. 5 stavebního zákona, avšak fakticky by mohlo
jít o zneužití daného ustanovení – tzn. byly by v rozporu s daným určením. Z toho důvodu se stanovují podmínky
pro pouze liniové stavby technické a dopravní infrastruktury, vymezují se funkční a prostorové regulativy pro stavby
pro lesnictví a zemědělství včetně jejich polohy v území (max. vzdálenost od lesa, od zástavby). Dále se stanovují
podmínky pro oplocování ve volné krajině a podmínky pro střet staveb s ÚSES a významnými krajinnými prvky.
Doplňuje se podmínka pro velkoplošné sady v nezastavěném území, neboť jsou poměrně velkým zásahem do
krajiny (jsou s nimi spojeny další činnosti jako např. závlahová zařízení, potřeba napojení na sítě technické
infrastruktury a oplocení – s možným vlivem na krajinný ráz daného území). Tyto podmínky aplikaci ustanovení § 18
odst. 5 zužují, nikoliv rozšiřují, tudíž respektují podmínky stavebního zákona.
(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní
jejich dosavadní užívání.
Netýká se území obce Ješetice. Nezastavitelné pozemky jsou v § 2 odst. 1 písm. e) stavebního zákona definovány
jako pozemky, které nelze zastavět na území obce, která nemá vydaný územní plán.
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Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování stanovenými v § 19 stavebního zákona
Ze stavebního zákona vyplývají následující úkoly pro územní plánování (uvedeny vždy kurzívou).
Vyhodnocení souladu Změny č. 1 ÚP Ješetice s každým jednotlivým úkolem pro územní plánování je uveden vždy
pod každým úkolem:
1) Úkolem územního plánování je zejména
a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,
Řešení změny územního plánu plně respektuje poznatky a závěry soustavného a komplexního posuzování stavu a
vývoje území obce. Jako podklad pro Změnu č. 1 ÚP Ješetice byly využity i doplňující vlastní průzkumy území
zpracovatele změny ÚP a ÚS Krajiny ORP Votice. Na základě ÚS krajiny, která analyzovala problémy ÚSES, došlo
ke korekci ÚSES a k úpravě lokálních biocenter vložených do regionálního biokoridoru RBK 298. Více viz kap. C
11.9 Odůvodnění návrhu úprav systému ÚSES.
S cílem ochrany urbanistických hodnot byla do výrokové části ÚP doplněna podmínka týkající se respektování
charakteru a struktury stávající zástavby.
Zastavitelné plochy řešené Změnou č. 1 ÚP Ješetice jsou zařazeny do ploch s rozdílným způsobem využitím
stanovených v platném ÚP. Pro plochy s RZV jsou stanoveny podmínky plošného a prostorového uspořádání
zástavby které zajišťují, že nejsou nijak ohroženy hodnoty nacházející se na území obce.
b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území,
Změnou ÚP došlo k částečné úpravě koncepce stanovené v platném územním plánu Ješetice. Částečná změna
koncepce rozvoje vyplývá z realizace železničního koridoru v nové trase, jehož opuštěná stopa v blízkosti zástavby
bude využita pro veřejné prostranství. Z hlediska ochrany hodnot změna ÚP reaguje na nutnost revize ÚSES pro
zajištění funkčnosti, odstranění závad a chybějících propojení dle doporučení územní studie krajiny ORP Votice.
Urbanistická koncepce se částečně mění vlivem realizovaného vymístění železnice z blízkosti zástavby Ješetic. Na
opuštěném tělese je navržena plocha veřejného prostranství. Za částečnou změnu koncepce zeleně je možné
považovat upřesnění a doplnění systému ÚSES včetně vymezení nových biocenter.
Změnou č. 1 ÚP Ješetice byla do textové části ÚP doplněna specifikace urbanistické kompozice.
c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika
s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a
na její hospodárné využívání,
Nově navrhované zastavitelné plochy pro bydlení (Zm1-3 až Zm1-7), plochy veřejného prostranství (Zm1-1a),
občanského vybavení (Zm1-2) a pobytové rekreace (Zm1-8) neohrožují veřejné zájmy v území, nezatíží veřejnou
infrastrukturu obce, neztíží podmínky dostupnosti veřejné infrastruktury ani její hospodárné využití. Úrodné, vysoce
kvalitní zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany jsou změnou č. 1 ÚP dotčeny. Návrhem těchto ploch vesměs
nedochází k navyšování dalších pozemků rodinných domů, neboť nárůst je kompenzován zrušením zastavitelnosti
jiných ploch. Odůvodnění změn viz kapitola C. 11. 3 Odůvodnění navržených změn.
Změna č. 1 ÚP Ješetice je zpracována na základě důkladných terénních průzkumů řešeného území, aktuálních
územně analytických podkladů ORP Votice a při plném respektování všech veřejných zájmů v území, a s
přihlédnutím jednak k zájmům občanů, vlastníků pozemků a staveb, samosprávy obce Ješetice, tj. nalezením
souladu zájmů veřejných a soukromých. Součástí zpracování a pořízení Změny č. 1 ÚP Ješetice je koordinace
jejího řešení s dotčenými orgány, kterým jednotlivé záměry kompetenčně odpovídají.
Změna č. 1 ÚP Ješetice navrhuje zastavitelné plochy v návaznosti na vymezené zastavěné území sídla Ješetice.
Návrh ploch vychází z aktuální potřeby vlastníků pozemků a obce.
Vymezením ploch zeleně na části opuštěné železniční tratě a doplněním přípustnosti opodstatněné dopravní
infrastruktury v regulativech příslušných ploch v nezastavěném území (O, LO ZK, ÚSES) se vytváří předpoklad pro
umístění budoucí páteřní cyklostezky Bystřice – Votice – Sudoměřice, navržené zčásti po rušeném tělese železniční
tratě.
d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na
jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a veřejných prostranství,
Základní urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho
změny stanovuje stávající ÚP v rámci základní koncepce rozvoje území obce a v rámci urbanistické koncepce.
Změnou ÚP dochází k částečné úpravě koncepce stanovené v platném ÚP.
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Podrobnější podmínky na umisťování staveb, uspořádání a řešení staveb stanovuje stávající ÚP prostřednictvím
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek pro využití jednotlivých ploch s rozdílným
způsobem využití a zejména pak stanovením podmínek prostorového uspořádání ploch, a to konkrétně stanovením
výškové regulace zástavby, procenta zastavění, minimální velikosti pozemku, min. procenta ozelenění atd.
Změnou č. 1 ÚP Ješetice je posílena ochrana charakteru a struktury venkovské zástavby doplněním textu v kapitole
„A.3.1 Urbanistická koncepce a kompozice“. Do textové části územního plánu bylo doplněno, že pro novou zástavbu
v sídlech je nutné dbát na soulad se stávající převládající strukturou okolní zástavby a neumožnit nevhodnou
výstavbu výrazných objektů netradičního tvaru nebo odlišného měřítka.
Změnou č. 1 je územní plán Ješetice uveden do souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací činnosti a způsobu evidence územně plánovací činnosti po její novele vyhláškou
13/2018 Sb. Nově je do textové části územního plánu doplněna urbanistická kompozice.
Na základě posouzení stavu území a požadavku obce byla upravena minimální velikost pozemku v plochách BI –
plochy čistého bydlení, BV – plochy bydlení venkovského typu, BSV – plochy smíšené obytné venkovské, RP –
plochy rekreace pobytové, z 1000 m² na 800 m². Snížení minimální velikosti pozemku vychází z průzkumu stávající
zástavby, kdy byly brány do úvahy nižší hodnoty výskytu velikosti parcel.
e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na
stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území,
Viz výše, ustanovení pod písm. d).
f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci),
K navrženým lokalitám pro bydlení (Z1-3, Zm1-4 a Zm1-7) se stanovuje podmínka pro následná schvalovací řízení:
Vhodnost navrhovaných lokalit je nutné splnit ve vztahu k hygienickým limitům hluku z pozemní dopravy pro
venkovní chráněný prostor staveb ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Podmínka je stanovena z důvodu zamezení vlivu hluku ze
stávající železniční tratě na obytnou zástavbu a veřejné zdraví..
g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich
důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem,
Předmětem Změny č. 1 ÚP Ješetice nejsou záležitosti týkající se snižování nebezpeční ekologických a přírodních
katastrof.
h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn,
Předmětem Změny č. 1 ÚP Ješetice není stanovení opatření tohoto typu.
i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj rekreace a cestovního
ruchu,
Částečná změna koncepce rozvoje vyplývá z realizace železničního koridoru v nové trase, jehož opuštěná stopa v
blízkosti zástavby bude využita pro veřejné prostranství. Změna č.1 ÚP navrhuje zastavitelné plochy pro bydlení a
pobytovou rekreaci, čímž je doplněna nabídka bydlení na území obce a podpořen rozvoj rekreace.
S tím souvisí i vytvoření podmínek pro umístění budoucí páteřní cyklostezky Bystřice – Votice – Sudoměřice,
navržené zčásti po rušeném tělese železniční tratě.
j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v
území,
Naplnění tohoto cíle změna ÚP dosahuje především vymezením zastavitelných ploch v přímé návaznosti na
existující veřejné vybavení zcela bez nároků na budování nové veřejné infrastruktury a dále vymezením jen
omezeného množství zastavitelných ploch, a to výhradně v přímé návaznosti na zastavěné území, aby byly
minimalizovány vyvolané náklady na zajištění souvisejících staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury.
k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,
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Požadavky civilní ochrany jsou Změnou č. 1 ÚP Ješetice respektovány. Řešení nevyvolává potřebu vymezení
konkrétních ploch pro ochranu obyvatelstva dle § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů
ochrany obyvatelstva.
Rozšířením stávající plochy občanského vybavení na pozemek parc.č. 442/5 v k.ú. Ješetice a umožnění výstavby
hasičské zbrojnice se zrychlí a zkvalitní případná pomoc v nouzi a vytvoří se podmínky pro zvýšení ochrany
obyvatelstva v území.
l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,
V rámci zpracování změny ÚP nebyly na území obce identifikovány zničené areály vyžadující asanační opatření.
m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na
území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
Předmětem řešení změny č. 1 ÚP nejsou žádné záměry s negativním vlivem na území vyžadující návrh
kompenzačních opatření.
n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů,
Není předmětem změny č. 1 ÚP Ješetice. Změna č. 1 ÚP nevymezuje plochy pro využívání přírodních zdrojů.
o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové
péče.
Při pořizování a zpracování Změny č. 1 ÚP Ješetice byly uvedené poznatky uplatňovány. Projektantem změny č. 1
ÚP Ješetice je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01467, autorizovaný architekt se všeobecnou působností. Součástí
zpracovatelského týmu jsou pak další odborníci a autorizované osoby v oboru územní plánování, krajinářská
architektura, projektování ÚSES, kteří jsou zárukou vysoké odborné kvality řešení změny ÚP Ješetice.
2. Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, územního rozvojového
plánu, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely
tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, ve kterém se určí, popíšou a posoudí možné významné vlivy na
životní prostředí vyplývající z politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu, zásad územního
rozvoje nebo územního plánu a rozumná náhradní řešení s přihlédnutím k cílům posuzovaných
dokumentů. Náležitosti tohoto posouzení jsou stanoveny v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu
na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Předmětem řešení změny č. 1 ÚP nejsou žádné záměry s potenciálním negativním vlivem na životní prostředí, resp.
na udržitelný rozvoj území. Před rozhodnutím o pořízení změny č. 1 ÚP obstaral pořizovatel stanoviska dle § 55a
odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona:
1) stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému
obsahu změny územního plánu, s uvedením, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast (Natura 2000),
2) stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém i
s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle bodu 1) uvede, zda má být návrh změny posuzován z
hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí (tzv. SEA).
Obsahem těchto stanovisek je, že
a) lze vyloučit významný vliv předloženého návrhu změny č. 1 na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit nebo ptačích oblastí (Natura 2000),
b) nepožaduje se zpracování vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚP na životní prostředí (SEA).
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C.4

Soulad návrhu změny územního plánu s požadavky stavebního zákona
a jeho prováděcích právních předpisů

Při zpracování a pořizování Změny č. 1 územního plánu Ješetice bylo postupováno v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a jeho
prováděcích právních předpisů, zejména s:
- vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“) a
- vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění (dále jen
„vyhláška č. 501/2006 Sb.“).
Vyhodnocení souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)
Dokumentace Změny č. 1 územního plánu Ješetice je zpracována dle požadavků stavebního zákona.
Změna č. 1 ÚP Ješetice je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19
stavebního zákona (vyhodnocení viz kap. C.3 Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Ješetice).
V souladu s § 6 odst. 1 stavebního zákona je pořizovatelem Změny č. 1 ÚP Ješetice Městský úřad Votice. Městský
úřad Votice je úřadem územního plánování příslušným k pořizování územně plánovací dokumentace obcí ve svém
správním obvodu.
V souladu s § 43 odst. 1 stavebního zákona se řešení Změny č. 1 ÚP Ješetice dotýká vybraných součástí platného
územního plánu, a to vymezení zastavitelných plochy pro bydlení, rekreaci, vymezení plochy občanského vybavení
z důvodu výstavby hasičské zbrojnice, vymezení plochy přestavby, úpravy regulativů a podmínek využití ploch s
rozdílným způsobem využití, snížení minimální velikosti pozemku pro 1 RD, aktualizace zastavěného území a
uvedení územního plánu do souladu s obsahem a strukturou ÚP požadované novelou SZ č. 13/2018 Sb. Změnou č.
1 územního plánu Ješetice byl také prověřen územní systém ekologické stability (lokální a regionální úroveň ÚSES)
a jeho návaznost na sousední obce a to v souladu s Územní studií krajiny ORP Votice. Změnou ÚP se také doplňují
podmínky pro využití dopravních koridorů DK01 a DK02.
Urbanistická koncepce se částečně mění vlivem realizovaného vymístění železnice z blízkosti zástavby Ješetic, kde
se na opuštěném tělese navrhuje plocha veřejného prostranství. Vymezením ploch zeleně na části opuštěné
železniční tratě (plochy ZV a ZK) a doplněním přípustnosti opodstatněné dopravní infrastruktury v regulativech
příslušných ploch v nezastavěném území (O, LO, ZK, ÚSES) se vytváří předpoklad pro umístění budoucí páteřní
cyklostezky Bystřice – Votice – Sudoměřice, navržené zčásti po rušeném tělese železniční tratě.
Změna č. 1 ÚP Ješetice neřeší žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou obsaženy v ZÚR SČK.
Změna č. 1 ÚP Ješetice se týká ustanovení § 43 odst. 2 stavebního zákona. Změnou ÚP dochází ke zrušení
podmínky územní studie pro plochu ZJ1 v Ješeticích. Důvodem je, že podstatná část plochy ZJ1 se změnou ÚP
navrací do nezastavěného území a využití územní studie tak ztratilo opodstatnění. Využití tohoto institutu nebylo s
ohledem na nevelký rozsah zůstatkové zastavitelné plochy ZJ1 a poměrně jednoduchou majetkovou držbu v ní
vyhodnoceno jako účelné.
V souladu s § 43 odst. 3 stavebního zákona Změna č. 1 ÚP Ješetice zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního
plánování stanovené v § 18 a 19 stavebního zákona (vyhodnocení viz kap. C.3 odůvodnění Změny č. 1 ÚP
Ješetice). Změna č. 1 ÚP Ješetice je zpracována v souladu s PÚR ČR (vyhodnocení viz kap. C.2.1. Odůvodnění
Změny č. 1 ÚP Ješetice) a ZÚR Středočeského kraje (vyhodnocení viz kap. C.2.2. Odůvodnění Změny č. 1 ÚP
Ješetice). Věcné řešení Změny č. 1 ÚP Ješetice nepřekračuje podrobnost náležející svým obsahem regulačnímu
plánu. Změna č. 1 ÚP Ješetice nereguluje jednotlivé stavby, ale výhradně využití celých ploch a prostorové
uspořádání zástavby.
Změnou územního plánu dochází ke zrušení prvků náležející obsahu regulačního plánu, které původní územní plán
doposud obsahoval. Změnou ÚP se ruší regulativy týkající se např. sklonu střech a typu střešní krytiny.
V souladu s § 43 odst. 4 stavebního zákona je Změna č. 1 ÚP Ješetice zpracována a pořízena pro vybrané části
správního území obce Ješetice (k.ú. Ješetice).
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Změna č. 1 ÚP Ješetice splňuje požadavky na obsah územního plánu a jeho odůvodnění stanovené v § 43 odst. 6 a
§ 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona. Změnou č. 1 ÚP Ješetice je územní plán Ješetice uveden do souladu s
vyhláškou č. 500/2006 Sb, po její novele vyhláškou 13/2018 Sb.
Změnou č. 1 ÚP Ješetice bylo prověřeno vymezení zastavěného území dle § 58 odst. 3 stavebního zákona s tím, že
zastavěné území se mění pouze nepatrně, neboť od vydání územního plánu došlo ke změně později zastavěných
ploch, či jiných změn vyžadujících úpravu vymezení jen v jednom případě (v sídle Radíč).
V souladu s § 158 stavebního zákona je Změna č. 1 ÚP Ješetice zpracována fyzickou osobou, která má oprávnění k
výkonu vybraných činností ve výstavbě (zpracování ÚPD) podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992
Sb., ve znění pozdějších předpisů) – Ing. arch. Milan Salaba, autorizovaný architekt ČKA 01467.
Při projednávání jednotlivých fází Změny č. 1 ÚP Ješetice bylo postupováno v souladu s § 52 až § 54 ve spojení s §
55a, § 55b a § 55c stavebního zákona, které upravují postup pořízení změny územního plánu zkráceným postupem.
Vyhodnocení souladu s požadavky vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
V souladu s § 2 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 500/2006 Sb. je Změnou č. 1 ÚP Ješetice doplněna do územního plánu
urbanistická kompozice.
V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. je Změna č. 1 ÚP Ješetice zpracována na podkladě digitalizované
katastrální mapy od ČÚZK, stav ke dni 20. 2. 2021.
Změna č. 1 ÚP Ješetice nedisponuje technickou mapou dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
V souladu s § 13 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. obsahuje Změna č. 1 ÚP Ješetice textovou část (Změna č. 1 ÚP
Ješetice + odůvodnění Změny č. 1 ÚP Ješetice) a grafickou část (5 výkresů Změny č.1 ÚP Ješetice a 4 výkresy
odůvodnění Změny č. 1 ÚP Ješetice), a to v rozsahu částí měněných Změnou č. 1 ÚP Ješetice. Obsah Změny č. 1
ÚP Ješetice i obsah odůvodnění Změny č. 1 ÚP Ješetice odpovídají příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Textová
část Změny č. 1 ÚP Ješetice obsahuje všechny kapitoly dle čl. I odst. 1 přílohy č. 7 a vybrané kapitoly dle čl. I odst.
2 přílohy č. 7. Grafická část Změny č. 1 ÚP Ješetice obsahuje výkres základního členění území, hlavní výkres – 2
výřezy předmětné části pro urbanistickou koncepci, samostatně hlavní výkres pro ÚSES (navržená korekce ÚSES)
a výkres veřejně prospěšných staveb a opatření. Textová část odůvodnění Změny č. 1 ÚP Ješetice obsahuje
všechny kapitoly a součásti dle čl. II odst. 1 přílohy č. 7, grafická část odůvodnění Změny č. 1 ÚP Ješetice obsahuje
koordinační výkres (2 výřezy) a výkres předpokládaných záborů půdního fondu (rovněž 2 výřezy). Zpracování
výkresu širších vztahů nebylo v případě této změny smysluplné, neboť se netýkala žádných záležitostí nadmístního
významu nebo záležitostí s vlivem na území okolních obcí (přesah upřesněného vymezení ÚSES je dokumentován
v hlavním výkresu a ve schématu ÚSES v textové části odůvodnění).
V souladu s § 13 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. jsou všechny výkresy Změny č. 1 ÚP Ješetice a odůvodnění
Změny č. 1 ÚP Ješetice vypracovány v měřítku 1:5 000, resp. 1:10 000 (základní členění území, ÚSES, veř.
prospěšné stavby).
V souladu s § 14 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. je dokumentace Změny č. 1 ÚP Ješetice na všech jejích
samostatných částech opatřena záznamem o účinnosti obsahově odpovídajícím dikci vyhlášky.
Vyhodnocení souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v
platném znění.
V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., člení Změna č. 1 ÚP Ješetice vybrané části území řešené změnou
na plochy větší než 2 000 m². Ve výjimečných případech, jako je plocha Zm1-3, kdy je nutná ochrana některé z
hodnot území obce (v daném případě dodržení pásma 50 m od okraje lesa), vymezuje Změna č. 1 ÚP Ješetice
plochu menší.
V souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. vymezuje Změna č. 1 ÚP Ješetice plochy podle stávajícího, resp.
požadovaného cílového způsobu využití a podle významu.
V souladu s § 3 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. vymezuje Změna č. 1 ÚP Ješetice plochy s cílem eliminace
vzájemných konfliktů a střetů vzájemně neslučitelných způsobů využití a činností v plochách a uspořádání a
využívání území.
V souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Změna č. 1 ÚP Ješetice přebírá členění ploch využité v platném
ÚP Ješetice a již jednou projednané a schválené příslušnými správními orgány. Podrobné regulativy, jež nepřísluší
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danému stupni ÚPD, byly z textu odstraněny. Změna č. 1 ponechává původní názvy ploch s rozdílným způsobem
využití, přestože ne všechny názvy přesně odpovídají metodice MINIS.
V souladu s § 3 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Změna č. 1 ÚP Ješetice důsledně chrání všechna existující
veřejná prostranství. V souvislosti s přeložkou železniční tratě je navržena plocha přestavby Zm1-1a s funkčním
využitím ZV - plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň pro vytvoření adekvátního veřejného prostoru.
Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek pro jejich využití a uspořádání odpovídá § 4
až § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

C.5

Soulad návrhu změny územního plánu s požadavky zvláštních
právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Změna č. 1 územního plánu Ješetice bude v souladu s procesními pravidly stavebního zákona upravujícími průběh
pořízení změny územního plánu zkráceným postupem dle § 55a a 55b stavebního zákona projednána s dotčenými
orgány, v jejichž kompetenci je hájení veřejných zájmů potenciálně dotčených řešením Změny č. 1 ÚP Ješetice.
Vyhodnocení jejich požadavků bude doplněno po veřejném projednání Změny č. 1 ÚP Ješetice.

C.6

Vyhodnocení splnění požadavků zadání nebo vyhodnocení splnění
požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu
změny územního plánu pořizované zkráceným postupem

O pořízení Změny č. 1 územního plánu Ješetice a o jejím obsahu rozhodlo Zastupitelstvo obce Ješetice svým
usnesením č. 9, ze dne 3. 7. 2020. Obsah změny byl schválen vyjma bodu 12 odstavec b) a c). Obsahem změny
tedy nebude, že
b) změna č. 1 územního plánu Ješetice prověří v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 stavebního zákona
možnost omezení oplocení v nezastavěném území;
c) změna č. 1 územního plánu Ješetice prověří v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 stavebního zákona
možnost omezení staveb v nezastavěném území.
Změna č. 1 ÚP Ješetice se pořizuje zkráceným postupem (§ 55a, 55b SZ). Z tohoto důvodu návrhu změny
předcházel „Obsah změny“, jež specifikoval předmět řešení – devět podnětů, plochy Zm1-1 (dílčí části a, b, c), Zm12, Zm1-3, Zm1-4, Zm1-5, Zm1-6, Zm1-7, Zm1-8, Zm1-9 (dílčí části a, b) a snížení minimální velikosti pozemku
z 1000m² na 800m² v plochách s RZV (BI – plochy čistého bydlení, BV – plochy bydlení venkovského typu, BSV –
plochy smíšené obytné venkovské, RP – plochy rekreace pobytové). Dále došlo k prověření a k úpravě regulativů a
podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití. S tím souvisí i vymezení ploch zeleně na části opuštěné
železniční tratě a doplnění přípustnosti opodstatněné dopravní infrastruktury v regulativech příslušných ploch
v nezastavěném území (O, LO ZK, ÚSES), čímž se vytváří předpoklad pro umístění budoucí páteřní cyklostezky
Bystřice – Votice – Sudoměřice, navržené zčásti po rušeném tělese železniční tratě.

Výše uvedené neschválené dva body usnesení zastupitelstva obce (prověření možnosti omezení oplocení a

omezení staveb v nezastavěném území) jsou po konzultaci s obcí a po náležitém odůvodnění ponechány. Proto
jsou oba body změnou ÚP řešeny. Jejich zapracováním nejde o podstatný zásah do vlastnických práv. Smyslem je
pouze zabránit největším potenciálním „excesům“ v nezastavěném území, k nimž by mohlo dojít při uplatnění
ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona (přípustnost vyjmenovaných způsobů využití, pokud je územní plán
neomezí). I přes původní nesouhlas zastupitelstva obce se nejedná o nerespektování usnesení, ale o jde o povinné
uvedení do souladu s platnými předpisy (neboť podmínky pro stavby v nezastavěném území nebyly v platném
územním plánu dostatečně upraveny).
Obsah změny dále stanovuje, že předmětem řešení bude:
a) že Změnou č. 1 bude územní plán Ješetice uveden do souladu s aktuálními ÚAP ORP Votice;
Splněno. Řešení Změny č. 1 územního plánu Ješetice plně respektuje poznatky a závěry soustavného a
komplexního posuzování stavu a vývoje území obce. Změnou č. 1 je územní plán Ješetice uváděn do souladu s
aktuálními daty ÚAP ORP Votice. Změnou č. 1 ÚP Ješetice byly prověřeny urbanistické a kulturní hodnoty území –
doplněno do příslušných textových kapitol (A.3.1, C.11.5) Dále došlo ke kontrole souladu s aktuálním stavem sítí a
zařízení technického vybavení.
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b) že Změna č. 1 územního plánu Ješetic prověří v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 stavebního
zákona možnost omezení oplocení v nezastavěném území;
Bod neschválen zastupitelstvem obce. Po vysvětlení důvodů zamezit nevhodným záměrům velkého rozsahu jsou
podmínky zapracovány v omezené míře.
c) že Změna č. 1 územního plánu Ješetice prověří v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 stavebního
zákona možnost omezení staveb v nezastavěném území;
Bod neschválen zastupitelstvem obce. Po vysvětlení důvodů zamezit nevhodným záměrům velkého rozsahu jsou
podmínky zapracovány v omezené míře.
d) že Změnou č. 1 ÚP bude územní plán Ješetice uveden do souladu s nadřazenou územně plánovací
dokumentací kraje a Politikou územního rozvoje ČR;
Splněno. Aktualizováno bylo vymezení koridorů dopravní infrastruktury.
Na území obce Ješetice se nachází koridor konvenční železniční dopravy C-E551– trať č. 220 Benešov–České
Budějovice. Změnou č. 1 ÚP se upřesňuje vymezení železničního koridoru dle ZÚR Středočeského kraje a
stabilizuje se v celém území formou tzv. průhledného koridoru v souladu s příslušnou metodikou, upravený dle
místních podmínek a rovněž v souladu s projektovou dokumentací, s označením DK02 – dopravní koridor.
Na území obce Ješetice se dále nachází koridor dálnice D3. Tento koridor je zpřesněn v ZÚR SČK a na úrovni
územního plánu byl dále zpřesněn již v platném ÚP Ješetice. Změnou č. 1 se upřesňuje vymezení koridoru dálnice
D3 dle ZÚR Středočeského kraje a stabilizuje se v celém území formou tzv. průhledného koridoru v souladu s
příslušnou metodikou, upravený dle místních podmínek a rovněž v souladu s projektovou dokumentací, s
označením DK01 – dopravní koridor.
e) že Změnou č. 1 územního plánu Ješetice bude aktualizováno zastavěné území;
Splněno – viz kap. C.11.1 textové části odůvodnění.
f)

že Změnou č. 1 územního plánu Ješetice bude prověřen územní systém ekologické stability (lokální
a regionální úroveň ÚSES) a jeho návaznost na sousední obce, a to v souladu s Územní studií
krajiny ORP Votice.
Všechny prvky ÚSES vymezené v ZÚR jsou v ÚP Ješetice zpřesněny dle místních podmínek a při dodržení
parametrů dle platných oborových předpisů a metodik.
V rámci Změny č. 1 ÚP Ješetice byla prověřena a následně zapracována doporučení návrhové části Územní studie
krajiny správního obvodu ORP Votice (dále i „studie“). V kapitole věnované ÚSES jsou specifikovány zjištěné
nesrovnalosti ve vymezení ÚSES. Ve správním území obce Ješetice „studie“ upozorňuje na tři zjištěné
nesrovnalosti. Změnou ÚP byla provedena úprava lokálních biocenter vložených do regionálního biokoridoru RBK
298. Více viz kap. C 11.9 Odůvodnění návrhu úprav systému ÚSES.

C.7

Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující
základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků
vyhodnocení vlivů na životní prostředí

K návrhu obsahu Změny č. 1 ÚP Ješetice, která je pořizována zkráceným postupem nebyl uplatněn požadavek na
zpracování vyhodnocení vlivů předmětné změny ÚP na životní prostředí a udržitelný rozvoj území.
Návrhy na pořízení Změny č. 1 ÚP Ješetice zkráceným postupem byly v souladu s § 55a stavebního zákona
projednány s Krajským úřadem Středočeského kraje. Ten ve svém stanovisku č.j. 053984/2020/KUSK ze dne 26. 5.
2020 jako orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny konstatoval, že v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 tohoto zákona lze vyloučit
významný vliv koncepce „Návrh obsahu Změny č. 1 Územního plánu Ješetice“, samostatně i ve spojení s jinými
koncepcemi či záměry na předmět ochrany nebo celistvost jakékoli evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti v
gesci tohoto orgánu ochrany přírody.
Spolu s tím Krajský úřad Středočeského kraje, jako Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust.
§ 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
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předpisů (dále jen zákon), na základě ust. § 10i odst. 2 tohoto zákona a kritérií uvedených v jeho příloze č. 8 zákona
a na základě předložených podkladů nepožadoval zpracovat vyhodnocení vlivů Změny č. 1 územního plánu
Ješetice na životní prostředí (tzv. SEA).
Z výše uvedených důvodů nebylo zpracováno Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP Ješetice na životní prostředí ani na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti, a tedy ani Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP Ješetice na udržitelný
rozvoj území. Z tohoto důvodu „Zpráva o vyhodnocení vlivů …“ není obsažena.

C.8

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
(zákon č. 183/2006 Sb.)

Zpracování SEA není příslušným orgánem vyžadováno - Krajský úřad Stč. kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství ve svém stanovisku k obsahu změny vyloučil v souladu s § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
významný vliv předložené koncepce na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL nebo PO.
Krajský úřad Stč. kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém stanovisku k obsahu změny nepožadoval
zpracovat vyhodnocení vlivů změny na životní prostředí (SEA). Změna tedy nebude vyhodnocena z hlediska vlivů
na udržitelný rozvoj území.
Vzhledem k výše uvedenému není proto stanovisko obsaženo.

C.9

Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky
nebo podmínky zohledněny nebyly

Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP Ješetice na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo (viz předchozí kap.7 a 8
tohoto textu odůvodnění). Sdělení proto není obsaženo.

C.10

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch

Na pořízení změny územního plánu se vztahuje ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona, dle něhož lze další
zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových
zastavitelných ploch.
Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení
Ve Změně č. 1 ÚP Ješetice se vymezuje pět nových zastavitelné plochy pro bydlení, které budou předmětem
vyhodnocení v této kapitole:
Označení
zastavitelné plochy

Původní využití plochy

Zm1-3
Zm1-4

Navržené využití plochy

Výměra (ha)

ZS – zeleň soukromá a vyhrazená

BI – plochy čistého bydlení

0,08

LO – plochy zemědělské půdy

BV – plochy bydlení venkovského typu

0,21

Zm1-5

LO, O – plochy zemědělské půdy

BSV – plochy smíšené obytné venkovské

0,36

Zm1-6

ZK, LO – plochy smíšené nezastavěného
území, plochy zemědělské půdy

BSV – plochy smíšené obytné venkovské

0,2

Zm1-7

ZS– zeleň soukromá a vyhrazená

BV – plochy bydlení venkovského typu

0,47

Změna č. 1 územního plánu Ješetice vymezuje celkem pět zastavitelných ploch pro bydlení (Zm1-3, Zm1-4, Zm1-5,
Zm1-6 a Zm1-7). Plochy pro bydlení jsou vymezeny v návaznosti na vymezené zastavěné území a jsou vymezeny
na základě podnětů soukromých osob, které mají vážný zájem o výstavbu. Jedním z důvodů vymezení
zastavitelných ploch (Zm1-3, Zm1-4, Zm1-5, Zm1-6 a Zm1-7) je přiměřený rozvoj obytných ploch, které zabezpečí
přírůstek počtu obyvatel v obci. Další rozvoj bydlení v obci je jedinou zárukou dlouhodobé udržitelnosti existující
veřejné infrastruktury v obci. Změna č. 1 navrhuje zastavitelné plochy pro bydlení v uspokojivé pěší docházkové
vzdálenosti od autobusové zastávky, železniční zastávky a obecního úřadu.
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Plochy pro bydlení jsou vymezeny z důvodu vytvoření podmínek pro stabilizaci počtu a struktury obyvatel obce.
Stabilní anebo mírně rostoucí populace je hlavním předpokladem pro zachování provozu a udržitelnost existujících
zařízení veřejného občanského vybavení a veřejné infrastruktury. Dále je nutné rozvíjet atraktivitu obce Ješetice,
především hlavního sídla Ješetice a předcházet tak odchodu mladých lidí a rodin do větších měst nebo jiných obcí s
lepší nabídkou pozemků pro bytovou výstavbu, s cílem optimalizovat věkovou strukturu populace obce. K udržení
obyvatel v obci, případně navýšení počtu obyvatelstva obce je nezbytně nutné nabídnout možnosti pro novou výstavbu
bydlení především pro místní obyvatele mající vážný zájem o výstavbu. Obec Ješetice se nachází v rozvoje ose OS6
Praha – Benešov – České Budějovice. ZÚR SČK (priorita č. 30) stanovují pro tuto osu zásadu: rozvoj bydlení.
Vymezené zastavitelné plochy pro bydlení (Zm1-3, Zm1-4, Zm1-5, Zm1-6 a Zm1-7) podpoří tuto prioritu.
Doplnění zastavitelných ploch pro bydlení (Zm1-3, Zm1-4, Zm1-5, Zm1-6 a Zm1-7) je tak především aktem
průběžné správy a aktualizace územního plánu, při které se reaguje na nepřetržitý příjem podnětů ke změně v
území. Územní plán není statickým dokumentem, u kterého by se dala předpovídat jeho neměnnost po celou dobu
jeho návrhového období. To je také potvrzeno v ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona, které přikazuje každé čtyři
roky pravidelně vyhodnocovat územní plán prostřednictvím zprávy o uplatňování územního plánu. Součástí této
zprávy mohou být i pokyny na zpracování změny územního plánu.
Dalším důvodem pro vymezení ploch pro bydlení je snaha vedení obce vyjít vstříc individuálním podnětům občanů
obce, kteří na území obce mají vážný zájem o výstavbu. V obci je sice v návrhu dostatečné množství dosud
nevyužitých zastavitelných ploch, avšak pro konkrétní využití nedostupných (buď z důvodu jiného vlastnictví a
nezájmu o směnu/prodej, nebo kvůli vlastní přípravě výstavby na pozemcích těchto vlastníků). Při vyhodnocení
účelnosti a vhodnosti vymezení další zastavitelných ploch byly vzaty v úvahu další okolnosti (malý rozsah ploch,
návaznost na zastavěné území, dostupnost technické a dopravní infrastruktury,) – podrobněji viz kap. C.11.3 Odůvodnění navržených změn ploch s rozdílným způsobem využití, podmínky jejich využití a prostorová regulace.
Vzhledem k vymezení těchto zastavitelných ploch pro bydlení na kvalitních půdách I. třídy ochrany ZPF a s ohledem
na dostatečné množství doposud nevyužitých zastavitelných ploch s funkčním využitím BI – plochy čistého bydlení,
BV – plochy bydlení venkovského typu a BSV – plochy smíšené obytné venkovské v platném ÚP Ješetice bylo
nutné přistoupit k tzv. kompenzaci neboli navrácení některé dlouhodobě nevyužité zastavitelné plochy určené pro
bydlení zpět do nezastavěného území do ZPF. Po domluvě s obcí a vzhledem ke stáří platného územního plánu
(nabytí účinnosti 21.10.2011) a s ohledem na ustanovení §102 stavebního zákona byla vypuštěna část
nejrozsáhlejší zastavitelné plochy určené pro bydlení na území obce s označením ZJ1 nacházející se v I. třídě
ochrany zemědělského půdního fondu, která není dlouhodobě využita. Plocha ZJ1 se nachází v I. třídě ochrany ZPF
a do nezastavěného území bylo z této plochy navráceno 1,02 ha. Vymezení ploch pro bydlení je tedy
kompenzováno částečným vypuštěním zastavitelné plochy ZJ 1 situované v jádrovém sídle obce. Zastavitelné
plochy se rozšiřují pouze v Ješeticích, přičemž většina nových ploch pro bydlení je kompenzován zrušením jiné
zastavitelné plochy.
Rozvojový potenciál odvozený z vývoje bytové výstavby
Dle SLDB 2011 bylo v obci Ješetice v roce 2011 celkem 43 obydlených bytů, přičemž drtivá většina (40) se jich
nacházela v rodinných domech. V obci se dále nacházelo 32 neobydlených bytů. V posledních letech byla bytová
výstavba v obci následující.
Rok

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Počet
dokončených BJ

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Vývoj počtu dokončených bytových jednotek 2002–2019 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/)
Regionální informační servis: http://www.risy.cz/cs

V posledních 18 letech byly dle veřejné databáze ČSÚ dokončeny v obci Ješetice 3 bytové jednotky, všechny v
rodinných domech. Průměr počtu dokončených bytů představuje 0,17 BJ/rok.
Rozvojový potenciál území odvozený ze sociodemografického vývoje
Obec Ješetice dosáhla vrcholu počtu obyvatel před I. světovou válkou. Po II. světové válce přišel první větší pokles
a po kratším období stagnace klesl počet obyvatel od 60. let až k 125 obyvatel (2001).
Rok
Počet
obyvatel

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

383

376

331

311

332

331

317

233

206

185

173

145

125

Vývoj počtu obyvatel 1869–2001 podle výsledků sčítání obyvatel (https://www.czso.cz/csu/czso/historicky-lexikon-obci-ceske-republiky-2001877ljn6lu9)
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
124

131

136

137

133

130

130

130

131

129

124

121

119

120

121

128

130

127

Vývoj počtu obyvatel 2002–2019 podle průběžné evidence, stav k 31. 12. (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/)

V posledních letech lze pozorovat u obce Ješetice mírně vzrůstající trend populace. Od roku 2014 vzrostl počet
obyvatel z 119 na 127 obyvatel, tedy nárůst o 8 obyvatel. Počet obyvatel vzrostl od roku 2014, tedy za posledních
pět let o 6,72 %.
Rozvojový potenciál území odvozený z významu území
Význam území je faktorem zohledňujícím potenciál území a případné očekávané zvýšené požadavky na změny v
území, vyplývající z nadřazených územně plánovacích dokumentací, tedy z PÚR ČR a ZÚR Středočeského kraje.
Obec Ješetice leží v jihozápadní části správního obvodu obce s rozšířenou působností Votice. Nachází se v okrese
Benešov a sousedí s obcemi Heřmaničky, Smilkov, Červený újezd a obcí Sedlec – Prčice (ORP Sedlčany). Do
centra ORP Votice, města Votice je to cca 9 km (14 minut cesty autem), do Benešova cca 30 km (27 minut autem)
do Tábora cca 25 km (23 minut autem) a do Sedlčan je to cca 20 km. Nejvyšší počet vyjíždějících do zaměstnání
míří do jiného obce v rámci okresu, což ukazuje především na Votice a Benešov.
Předpokladem prosperity je výborná geografická vazba na ekonomicky stabilní Votice a dobrá dopravní dostupnost.
Vymezení zastavitelných ploch je drženo zásadou návaznosti na stávající zastavěné území, s cílem zamezit
nežádoucí suburbanizaci území.
Obec Ješetice je dle ZÚR SČK kraje zařazena do rozvojové osy republikového významu - Rozvojová osa OS6
Praha – Benešov – České Budějovice vymezenou dle PÚR ČR. Obec Ješetice leží na dynamice koridoru dálnice
D3 a koridoru železniční trati č. 220 Bystřice u Benešova - hranice kraje. Po vybudování dálnice D3 bude
dostupnost území ještě zvýšená a lze očekávat případný větší zájem o stavební pozemky. Také se zvýší atraktivita
území s ohledem na jeho rekreační využití. Počet obyvatel má vzrůstající trend, a lze předpokládat pokračující
nárůst počtu obyvatel i v příštím desetiletí, vzhledem k atraktivní poloze obce v rozvojové ose.
Počet obyvatel s obvyklým
pobytem

Vyjíždějící celkem
vyjíždějící do zaměstnání

vyjíždějící do školy

celkem
v rámci obce
do jiné obce okresu
do jiného okresu kraje
do jiného kraje
zahraničí
celkem
v rámci obce
mimo obec

Ješetice (okres Benešov)
37
23
1
12
3
7
14
14

Struktura dojížďky dle SLDB 2011. ČSÚ, Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů - Středočeský kraj – 2011,
https://www.czso.cz/csu/czso/dojizdka-do-zamestnani-a-skol-podle-scitani-lidu-domu-a-bytu-2011-stredocesky-kraj-2011-e768zmz5cj

Prokázání potřeby vymezení zastavitelných ploch pro jiné způsoby využití
V případě návrhu zastavitelných ploch pro jiný způsob využití než je bydlení, je nutné při tomto hodnocení
postupovat odlišným způsobem. U vymezení nových zastavitelných ploch pro jiné způsoby využití, než je bydlení je
vždy nutné jednotlivě vyhodnotit, zda je jejich konkrétní vymezení potřeba a zda nelze předpokládaný záměr
realizovat v jiných k tomu příslušných plochách na území obce.
Ve Změně č. 1 ÚP Ješetice se vymezují následující nové zastavitelné plochy pro jiné způsoby využití, než je
bydlení:
 plocha Zm1–1a pro využití ZV – plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň
 plocha Zm1–2 pro využití OV – plochy občanského vybavení ve veřejném zájmu
 plocha Zm1-8 pro využití RP – plochy rekreace pobytové,

Plocha Zm1-1a
Změnou ÚP se vymezuje nová plocha přestavby s funkčním využitím ZV – plochy veřejných prostranstvích –
veřejná zeleň, a to konkrétně plocha Zm1-1a. Vymezením plochy přestavby Zm1-1a jsou plochy stávající železniční
dráhy č 220 na pozemku parc. č. 1055/6 v k.ú. Ješetice transformovány na plochu veřejného prostranství ZV -
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plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň. Důvodem vymezení plochy Zm1-1a je jednak budoucí opuštění
pozemku 1055/6 v k.ú. Ješetice z důvodu přeložení železničního koridoru a také zájem obce o vymezení veřejného
prostoru na území obce. Komplexně a podrobně je vymezení této plochy odůvodněno v kap. C.11.3 - Odůvodnění
navržených změn ploch s rozdílným způsobem využití, podmínky jejich využití a prostorová regulace.
Pozn.: Obdobně jsou navrženy další dva úseky rušeného tělesa železnice (Zm1-1b, Zm1-1c) pro ZK - plochy
smíšené nezastavěného území – krajinnou zeleň. Důvodem odlišného funkčního využití je poloha mimo zastavěné
území, tzn. jiný charakter zeleně. I pro tyto plochy bude součástí jejich využití umístění cyklostezky – v rámci
přípustné funkce.
Plocha Zm1–2
Změnou ÚP Ješetice se vymezuje jedna nová zastavitelná plocha pro občanské vybavení, a to konkrétně plocha
Zm1 – 2 s funkčním využitím OV – plochy občanského vybavení ve veřejném zájmu. Plocha je určená pro výstavbu
hasičské zbrojnice a je vymezena na základě explicitního požadavku obce, která v současnosti nemá odpovídající
zázemí pro zásahovou jednotku hasičů. Dosavadní prostory nejsou vyhovující a nelze je upravit ani rozšířit.
Realizace tohoto zařízení je v každé obci, i tak malé, jako jsou Ješetice, zcela legitimní. Komplexně a podrobně je
vymezení této plochy odůvodněno v kap. C.11.3 - Odůvodnění navržených změn ploch s rozdílným způsobem
využití, podmínky jejich využití a prostorová regulace.
Plocha Zm1-8
Změnou ÚP se vymezuje jedna nová zastavitelná plocha rekreace, a to plocha RP – plochy rekreace pobytové
s ozn. Zm1-8. Jde o specifickou plochu vymezenou pro konkrétní využití navázanou na rekreačně využívanou
lokalitu Pod zastávkou a plánovanou cyklostezkou Sudoměřice – Votice. Stávající prostor pobytové rekreace v
lokalitě Pod zastávkou je již plně využit a jeho rozšíření je navrženo na pozemek parc.č. 572 v k.ú.Ješetice, tedy na
pozemek, který navazuje na stávající pozemky chat. Komplexně a podrobně je vymezení této plochy odůvodněno v
kap. C.11.3 - Odůvodnění navržených změn ploch s rozdílným způsobem využití, podmínky jejich využití a
prostorová regulace.
Závěr: Z navržených ploch platného územního plánu, které je možné považovat za naddimenzované, dosud nebyly
žádné využity. Ponechání většiny těchto zastavitelných ploch má své opodstatnění vzhledem k nastávající zvýšené
atraktivitě území, jež souvisí s realizovaným železničním koridorem a připravovanou stavbou dálnice. Tím se
podstatně zlepší dostupnost vůči nadřazeným centrům osídlení. Pro konkrétní záměry žadatelů, kteří plánují
výstavbu v krátkém čase (a jejich záměry nejsou v rozporu s celkovou koncepcí), je navrženo touto změnou ÚP
doplnění několika ploch. Jejich vymezení je plně kompenzováno zrušením jiné dosud zastavitelné plochy. Fakticky
se proto rozsah zastavitelných ploch nenavyšuje, jak je patrné z tabulky nově navržených ploch:
Přehled zastavitelných ploch a ploch přestavby navržených změnou č. 1 ÚP Ješetice
Označení
plochy

Navržené využití

Plochy přestavby
Zm1-1a
plochy veřejných prostranství, veřejná zeleň
Zm1-1b
plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň
Zm1-1c
plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň
Zastavitelné plochy

výměra Počet
(ha)
RD

Poznámka

1,66
2,29
0,53

0
0
0

plochy přestavby - využití
rušeného tělesa dráhy pro
veřejnou zeleň
plocha pro hasičskou
zbrojnici

Zm1-2

plochy občanského vybavení veřejného zájmu

0,04

0

Zm1-3
Zm1-4
Zm1-5

0,08
0,21
0,36

1
1
1

0,2

0

Zm1-7

plochy čistého bydlení
plochy bydlení venkovského typu
plochy smíšené obytné venkovské
plochy smíšené obytné venkovské (nepředpokládá se zde
bydlení)
plochy bydlení venkovského typu

0,47

3

Zm1-8

plochy rekreace pobytové

0,21

1

Zm1-9a

plochy dopravní infrastruktury – silnice a místní komunikace

0,1

0

změna části plochy ZJ 1

Zm1-9b

orná půda (= zrušení zastavitelné plochy, ponechání
stávajícího využití)

-7

zrušení části plochy ZJ 1, tzn.
plochy pro cca 7 RD

Zm1-6

-1,02

nepožadují RD, jen
hospodářské stavby
jediný objekt pro rodinnou
rekreaci, není RD
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Celkem plochy přestavby (Zm1-1a až Zm1-1c)

4,48

0

Celkem všechny zastavitelné plochy (Zm1-3 až Zm1-9b)
Celkem zastavitelné plochy (jen pl. bydlení Zm1-3 až Zm1-7 a Zm1-9b)
Celkem vše (zastavitelné plochy + plochy přestavby)

0,61
0,3
5,13

0
-1
0

C.11

vše jsou plochy po opuštění
dráhy
zohledněno zrušení Zm1-9b
zohledněno zrušení Zm1-9b
zohledněno zrušení Zm1-9b

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty
C.11.1

Vymezení zastavěného území

V souladu s § 58 odst. 3 stavebního zákona se zastavěné území vymezuje v územním plánu a aktualizuje se jeho
změnou. V rámci Změny č.1 ÚP Ješetice byl proto prověřen rozsah zastavěného území vymezeného v platném ÚP
Ješetice a rozsah zastavěného území byl upraven dle aktuálního stavu katastru nemovitostí.
Zastavěné území bylo aktualizováno k datu 15. 1. 2021. Oproti vymezení zastavěného území v rámci platného
územního plánu k datu 1. 5. 2010 se hranice mění pouze nepatrně, neboť od vydání územního plánu došlo ke
změně později zastavěných ploch, či jiných změn vyžadujících úpravu vymezení jen v jednom případě (v sídle
Radíč).
Aktualizovaná hranice zastavěného území je patrná ve výkresu základního členění území, v hlavním a
koordinačním výkresu.
Při jeho vymezení bylo vycházeno z vymezení v platném územním plánu. Byla překontrolována hranice u později
zastavěných ploch nebo jiných ploch odpovídajících metodickému pokynu vydaného Ústavem územního rozvoje
(MMR) v září 2013.

C.11.2

Odůvodnění návrhu urbanistické koncepce

Předmět změny zahrnuje devět návrhů vesměs drobného rozsahu, bez podstatného vlivu na urbanistickou koncepci
sídla i celé obce. Několik návrhů na nové zastavitelné plochy pro bydlení reaguje na opuštění drážního tělesa po
realizaci železničního koridoru v odsunuté poloze vůči sídlu Ješetice. Další návrhy řeší změnu využití plochy rušené
dráhy pro veřejnou zeleň včetně podmínek pro umístění cyklostezky a cyklotrasy. Návrhy nových zastavitelných
ploch jsou kompenzovány zrušením jiné zastavitelné plochy. Jeden návrh stabilizuje plochu pro hasičskou zbrojnici.
Upřesnění územního systému ekologické stability s doplněním chybějících propojení vyplývá ze závěrů územní
studie krajiny ORP Votice – požadavků pro řešení v ÚPD obcí. V neposlední řadě změna ÚP uvádí územní plán do
souladu s aktuálním zněním stavebního zákona a prováděcích předpisů, a to úpravou regulativů (odstranění
náležitostí nepříslušejících danému stupni ÚPD, apod.).

C.11.3

Odůvodnění navržených změn ploch s rozdílným způsobem využití,
podmínky jejich využití a prostorová regulace

Plocha Zm1-1a, b, c
Pozemek parc. č. 1055/6 v k. ú. Ješetice, obec Ješetice
Žadatel: obec Ješetice
Požadavek: Prověřit možnost změny na pozemku parc.č. 1055/6 v k.ú. Ješetice, obec Ješetice z plochy dopravní
infrastruktury – drážní doprava na plochu ZV - plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň. Obec Ješetice vede
jednání o možnosti odkoupení pozemku do svého vlastnictví, jelikož pozemek bude v budoucnu opuštěn z důvodu
přeložení koridoru.
Pozn.: Požadované prověření bylo vzhledem k územním souvislostem rozšířeno i na navazující části pozemku
1055/1 a navržené využití rozděleno na část v blízkosti zástavby (Zm1-1a) pro plochu ZV - plochy veřejných
prostranství – veřejná zeleň a dvě části v krajině ((Zm1-1b a Zm1-1c) pro plochu ZK - plochy smíšené
nezastavěného území – krajinná zeleň.
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Odůvodnění plochy Zm1-1a, b, c
Vymezením plochy přestavby Zm1-1a, Zm1-1b a Zm1-1c jsou plochy stávající železniční dráhy č. 220 na pozemku
parc. č. 1055/6 a dvou částech poz. p. č. 1055/1 v k.ú. Ješetice transformovány na plochu veřejného prostranství ZV
- plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň, resp. ZK - plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň.
Důvodem vymezení plochy Zm1-1a, b, c je jednak budoucí opuštění pozemku 1055/6 v k.ú. Ješetice z důvodu
přeložení železničního koridoru a také zájem obce o vymezení veřejného prostoru na území obce. Ze žádosti obce
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Ješetice o změnu ÚP vyplývá, že obec v současné době jedná o odkoupení pozemku parc.č. 1055/6 v k.ú. Ješetice
do svého vlastnictví. Doplněna byla také změna využití souvisejících dvou částí pozemku parc. č. 1055/1 pro
krajinnou zeleň.
Platný územní plán Ješetice (nabytí účinnosti 21. 10. 2011) vymezuje koridor WD V, který je zpřesněním koridoru
pro umístění stavby D205 - koridor železniční trati č. 220 Bystřice u Benešova - hranice kraje vymezeného v
platných ZÚR Středočeského kraje. Výstavba tohoto koridoru železniční trati č. 220 v současné době již na území
obce probíhá.
V Ješeticích, kde v současnosti chybí odpovídající veřejný prostor, je v souvislosti s přeložkou železniční tratě
navržena plocha přestavby Zm1-1a s funkčním využitím ZV - plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň pro
vytvoření adekvátního veřejného prostoru zahrnujícího výsadbu sídelní zeleně s prvky sídelního parteru (lavičky,
cesty pro pěší apod.), drobné plochy pro sport - dětská hřiště, odpočinkové plochy vybavené venkovním sezením,
pěší cesty, případně vyznačené cyklostezky. Vymístění železniční tratě mimo sídlo bude mít významný pozitivní
efekt v podobě dopravního zklidnění (veškerá transitní doprava bude vedena mimo sídlo) a zelení sídla vložením
významného centrálního kompozičního prvku.
Vzhledem k atraktivní poloze obce Ješetice v rozvojové ose – OS6 - Praha – Benešov - České Budějovice, lze
předpokládat zvýšený zájem o novou obytnou výstavbu a nárůst počtu obyvatel. V souvislosti se zvýšeným zájem o
výstavbu je potřeba zajistit odpovídající rozsah veřejných prostranství, který se nabízí po přeložení železniční tratě
č. 220. Veřejná prostranství jsou pro obec nezastupitelné a mají zásadní vliv na soudržnost společenství obyvatel
obce, jsou místem setkávání různých generací obyvatel, navíc vytvářejí podmínky pro trávení volného času zejména
dětí a mládeže (ale přirozeně také dospělé populace), jsou prevencí kriminality a v neposlední řadě jsou
předpokladem pro udržení zdravé populace obce.
Plocha přestavby Zm1-1a je vymezena pro nový veřejný prostor sídla Ješetice a je vhodně situována mezi plochami
pro obytnou zástavbu. Plocha je vymezena z důvodu zajištění optimální dostupnosti dostatečného množství ploch
veřejných prostranství z obytných území v souladu s § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Veřejná prostranství
představují nezastupitelný prvek urbanistické struktury sídla zajišťující veřejně přístupné plochy pro každodenní
rekreaci a sociální interakci obyvatel. Veřejná prostranství se podílejí na formování komunity obyvatel obce a
zásadně pozitivně ovlivňují sociální soudržnost obyvatel.
Navazující část rušené železniční tratě mimo přímou vazbu na zastavěné území Zm1-1b je navržena pro
odpovídající způsob využití – jako krajinná zeleň. V rámci této plochy je rovněž přípustné vedení cyklostezky.
S páteřní cyklostezkou vedenou územím severojižním směrem (Bystřice – Olbramovice – Votice – Heřmaničky –
Sudoměřice) je v této trase počítáno dle Studie proveditelnosti cyklostezek Votice – Sudoměřice, III. etapa
(12/2019). Stejné využití pro krajinnou zeleň je navrženo také v třetím úseku rušené železnice, pro plochu
označenou Zm1-1c. V celém území obce Ješetice je vedení cyklostezky/cyklotrasy zakresleno orientačně jako
„pravděpodobná trasa“. Přípustnost jejího umístění v uvedených plochách RZV (rovněž v souladu s § 18, odst. 5
stavebního zákona) umožní, s ohledem na možné korekce v některých úsecích, její realizaci bez nutné následné
změny ÚP. Situace s vyznačenou trasou cyklostezky je uvedena v kap. C.11.6 Odůvodnění změn koncepce
dopravní infrastruktury.
Plocha Zm1-2
Pozemek parc.č. 442/5 v k.ú. Ješetice, obec Ješetice.
Žadatel: obec Ješetice
Požadavek: Prověřit možnost změny na pozemku parc.č. 442/5 v k.ú. Ješetice, obec Ješetice z plochy LO - plochy
zemědělské půdy - orná a trvalé travní porosty na plochy OV – plochy občanského vybavení ve veřejném zájmu
z důvodu výstavby hasičské zbrojnice včetně přístupové komunikace. Změna na ploše cca 350 m² dle zákresu.
Plocha bude vymezena mimo ÚSES.
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Odůvodnění plochy Zm1-2
Hlavním důvodem vymezení plochy Zm1-2 je zájem obce o rozšíření plochy OV – plochy občanského vybavení ve
veřejném zájmu na pozemek parc. č. 442/5 v k.ú. Ješetice z důvodu plánované výstavby hasičské zbrojnice včetně
přístupové komunikace.
Zastavitelná plocha Zm1-2 s funkčním využitím OV je vymezena v návaznosti na zastavěné území obce vymezené
v platném územním plánu Ješetice a také v návaznosti na stávající funkční využití OV. Jedná se pouze o nepatrné
rozšíření plochy OV (plocha cca 400 m²) z důvodu obecního zájmu na výstavbu hasičské zbrojnice. Plocha Zm1-2
pro rozšíření plochy občanského vybavení v k.ú. Ješetice je vymezena v blízkosti komunikace III/12141, na niž bude
plocha stejně tak jako stávají plochy OV dopravně napojena a obsloužena z navazující místní komunikace a
veřejného prostranství při východní a severní straně stávajícího obecního objektu.
Tato nově vymezená zastavitelná plocha občanského vybavení pro výstavbu hasičské zbrojnice neohrožuje veřejné
zájmy v území, nezatíží veřejnou infrastrukturu obce, neztíží podmínky dostupnosti veřejné infrastruktury ani její
hospodárné využití. Naopak vymezením plochy Zm1-2 dojde k posílení veřejné infrastruktury obce.
Hlavním důvodem vymezení zastavitelné plochy Zm1-2 je, že obec v současné době nemá odpovídající zázemí pro
zásahovou jednotku hasičů. Z důvodu pořízení nového hasičského vozu, který je částečně financován z dotací
generálního ředitelského Hasičského záchranného sboru ČR a Středočeského kraje, je potřeba vybudovat nové
prostory pro vozidlo i veškeré příslušenství. Dosavadní prostory nejsou vyhovující a nelze je upravit ani rozšířit.
Vymezení plochy Zm1-2 lze považovat za veřejný zájem, jelikož vymezením plochy pro výstavbu hasičské zbrojnice
se pro občany Ješetic a okolí zkvalitní a zrychlí případná pomoc v nouzi. (Vzhledem k tomu, že záměr je na
obecním pozemku, není třeba jej vymezovat jako veřejně prospěšnou stavbu). V současné době také probíhá na
území obce Ješetice výstavba železničního koridoru trati č. 220 a plánovaná příprava dálnice D3, z tohoto důvodu
lze předpokládat nárůst počtu výjezdů hasičské jednotky.
Úrodné, vysoce kvalitní zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany jsou vymezením plochy Zm1-2 dotčeny v malém
rozsahu. Tyto půdy jsou nespornou hodnotou chráněnou podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, kterou je nutné chránit s ohledem na její mimořádně vysokou úrodnost jako jeden ze společenských
statků. Pozemek parc. č. 442/5 v k. ú. Ješetice se nachází v I. třídě ochrany zemědělského půdního fondu. Dle § 4
zákona 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout
pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního
fondu. V daném případě se jedná o veřejný zájem, který převyšuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Rozšířením
stávající plochy občanského vybavení na pozemek parc.č. 442/5 v k.ú. Ješetice a umožnění výstavby hasičské
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zbrojnice se zrychlí a zkvalitní případná pomoc v nouzi a vytvoří se podmínky pro zvýšení ochrany obyvatelstva
v území. Zábor ZPF nejvyšší I. třídy (ikdyž v minimálním rozsahu) je kompenzován zrušením zastavitelnosti jiné
plochy (viz Zm1-9b) stejné I. třídy ochrany – navrácením do ZPF.
Zastavitelná plocha Zm1-2 je umístěná v naprosto strategické poloze na území obce, v samém jádru sídla Ješetice,
v optimální pěší docházkové vzdálenosti ze všech ploch bydlení v obci. Plocha Zm1-2 se navíc nachází na
pozemcích ve vlastnictví obce. Plocha Zm1-2 je zapracována do územního plánu v souladu s hlavními zásadami
urbanistické koncepce stanovené platným územním plánem.
Dle platného územního plánu je plocha v částečném střetu s lokálním biocentrem, vloženým do regionálního
biokoridoru RKB 298 sledujícím tok Mastníku. Vymezení ÚSES je změnou územního plánu rovněž upřesňováno a
po doporučení územní studie krajiny také doplněno o chybějící propojení. Přitom je respektováno vymezení RBC dle
Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Bez přímé souvislosti s řešeným záměrem plochy veřejné
vybavenosti je i tato související část biokoridoru zpřesňována tak, aby parametry jednotlivých vymezených prvků
odpovídaly metodice (min. velikost biocenter, vzdálenost mezi nimi, jejich vymezení, pokud možno po hranicích
pozemků, apod.). Plocha Zm1-2 je mimo nově vymezené lokální biocentrum.
Plocha Zm1-3
Pozemek parc.č. 431/7 v k.ú. Ješetice, obec Ješetice.
Žadatel: soukromý vlastník
Požadavek: Prověřit možnost změny na pozemku parc. č. 431/7 v k.ú. Ješetice, obec Ješetice z plochy ZS - plochy
zemědělské půdy - zeleň soukromá a vyhrazená na plochu BI – plochy čistého bydlení z důvodu výstavby domu.
Změna na ploše cca 1000 m² dle zákresu (plocha vymezena mimo ochranné pásmo lesa). V územním plánu bude
podmínka, která umožní výstavbu na pozemku parc. č. 431/7 v k.ú. Ješetice až po přeložení koridoru železniční
tratě č. 220 Bystřice u Benešova - hranice kraje, z důvodu vlivu hluku ze stávající železniční tratě na veřejné zdraví.

Odůvodnění plochy Zm1-3
Plocha Zm1-3 navazuje na zastavěné území obce Ješetice vymezené v platném územním plánu Ješetice (nabytí
účinnosti 21.10.2011). Vymezení této zastavitelné plochy s funkčním využitím BI – plochy čistého bydlení navazuje
na stejné funkční využití jižně od pozemku parc. č. 431/7 v k.ú Ješetice. Pro tuto zastavitelnou plochu Zm1-3 je
v textové části změny ÚP stanovena podmínka etapizace, která umožní výstavbu až po přeložení koridoru
železniční tratě č. 220 Bystřice u Benešova - hranice kraje (která je nyní ve výstavbě). Pro případné dřívější využití
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je nutné splnit podmínky ve vztahu k hygienickým limitům hluku z pozemní dopravy pro venkovní chráněný prostor
staveb ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve
znění pozdějších předpisů.
Plocha Zm1-3 je vymezena mimo ochranné pásmo lesa (50 m od hranice lesa), čímž respektuje ust. § 14 odst.1
zákona č. 289/1995 o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, dle kterého jsou projektanti nebo pořizovatelé
územně plánovací dokumentace, povinni dbát zachování lesa a jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení,
která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů
nejvhodnější. Z důvodu zachování funkcí lesa situovaného západně od pozemku parc. č. 431/7 v k.ú. Ješetice a
z důvodu bezpečnosti a zamezení ohrožení budoucí výstavby rodinného domu vzrostlými padajícími stromy se
plocha Zm1-3 vymezuje mimo ochranné pásmo lesa.
Úrodné, vysoce kvalitní zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany nejsou vymezením plochy Zm1-3 dotčeny. Tyto půdy
jsou nespornou hodnotou chráněnou podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
kterou je nutné chránit s ohledem na její mimořádně vysokou úrodnost jako jeden ze společenských statků.
Vymezením zastavitelné plochy Zm1-3 dochází pouze k malému záboru zemědělské půdy V. třídy ochrany, tedy pro
zemědělství postradatelné půdy s nízkým stupněm ochrany využitelné v územním plánování.
Plocha Zm1-3 je určena pro 1 RD a je vymezena v návaznosti na vymezené zastavěné území, čímž dochází
k zamezení fragmentace území. Plocha pro bydlení Zm1-3 je vymezena na základě podnětu soukromé osoby, která
má vážný zájem o výstavbu. Jedním z důvodů vymezení plochy Zm1-3 je přiměřený rozvoj obytných ploch, který
zabezpečí přírůstek počtu obyvatel v obci. Vymezení plochy Zm1-3 představuje jednu z mála možností, jak v sídle
Ješetice zástavbu doplnit a zahustit. Plocha pro bydlení je vymezena v přímé návaznosti na místní komunikaci
(vedenou podél sousedního pozemku s rodinným domem č.p. 28), z níž bude plocha stejně tak jako sousední
pozemky dopravně napojena a obsloužena.
Obec Ješetice je dle ZÚR SČK kraje zařazena do rozvojové osy republikového významu - Rozvojová osa OS6
Praha – Benešov – České Budějovice vymezené dle PÚR ČR. Obec Ješetice leží na dynamice koridoru dálnice D3
a koridoru železniční trati č. 220 Bystřice u Benešova - hranice kraje. Po vybudování dálnice D3 bude dostupnost
území ještě zvýšená a lze očekávat případný větší zájem o stavební pozemky. Také se zvýší atraktivita území s
ohledem na jeho rekreační využití. Počet obyvatel má vzrůstající trend, a lze předpokládat pokračující nárůst počtu
obyvatel i v příštím desetiletí, vzhledem k atraktivní poloze obce v rozvojové ose.
Plocha Zm1-4
Pozemek parc. č. 428 v k.ú. Ješetice, obec Ješetice.
Žadatel: soukromý vlastník
Požadavek: Prověřit možnost změny na pozemku parc. č. 428 v k.ú. Ješetice, obec Ješetice z plochy ZS - plochy
zemědělské půdy - zeleň soukromá a vyhrazená a plochy LO - plochy zemědělské půdy - orná a trvalé travní
porosty na plochu BV-plochy bydlení venkovského typu z důvodu výstavby rodinného domu. Změna na ploše cca
2200 m² dle zákresu. Plocha bude navazovat na pozemky jižněji, které budou také řešené touto změnou č. 1 ÚP
Ješetice (viz žádost níže, plocha Zm1-7). V územním plánu bude podmínka, která umožní výstavbu na pozemku
parc.č. 428 v k.ú. Ješetice až po přeložení koridoru železniční tratě č. 220 Bystřice u Benešova - hranice kraje, z
důvodu vlivu hluku ze stávající železniční tratě na veřejné zdraví.
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Odůvodnění plochy Zm1-4
Plocha Zm1-4 navazuje na zastavitelnou plochu Zm1-7, která je také řešena změnou č. 1 ÚP a která navazuje na
zastavěné území obce Ješetice vymezené v platném územním plánu Ješetice (nabytí účinnosti 21.10.2011).
Vymezení zastavitelné plochy Zm1-4 s funkčním využitím BV – plochy bydlení venkovského typu navazuje na stejné
funkční využití navrhované zastavitelné plochy jižněji. Plocha Zm1-4 tedy vytváří společně s plochou Zm1-7
předpoklady pro výstavbu kolem plochy přestavby ZV - plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň.
Pro tuto zastavitelnou plochu Zm1-4 je v textové části změny stanovena podmínka etapizace, která umožní
výstavbu až po přeložení koridoru železniční tratě č. 220 Bystřice u Benešova - hranice kraje (která je nyní ve
výstavbě). Pro případné dřívější využití je nutné splnit podmínky ve vztahu k hygienickým limitům hluku z pozemní
dopravy pro venkovní chráněný prostor staveb ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů..
Úrodné, vysoce kvalitní zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany nejsou vymezením plochy Zm1-4 dotčeny. Tyto půdy
jsou nespornou hodnotou chráněnou podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
kterou je nutné chránit s ohledem na její mimořádně vysokou úrodnost jako jeden ze společenských statků.
Vymezením zastavitelné plochy Zm1-4 dochází pouze k malému záboru zemědělské půdy IV. třídy ochrany, tedy
pro zemědělství postradatelné půdy s nízkým stupněm ochrany využitelné v územním plánování.
Plocha pro bydlení Zm1-4 je vymezena na základě podnětu soukromé osoby, která má vážný zájem o výstavbu.
Jedním z důvodů vymezení plochy Zm1-4 je přiměřený rozvoj obytných ploch, který zabezpečí přírůstek počtu
obyvatel v obci. Vymezení plochy Zm1-4 představuje jednu z mála možností, jak v sídle Ješetice zástavbu kolem
plánované plochy přestavby Zm1-1a doplnit a zahustit.
Plocha v rozsahu cca 0,21 ha je navržena z podnětu vlastníka pozemku a je určena pro změnu ze stávajícího
využití (ZS - plochy zemědělské půdy - zeleň soukromá a vyhrazená, LO - plochy zemědělské půdy - orná a trvalé
travní porosty) na zastavitelnou plochu bydlení (BV-plochy bydlení venkovského typu). Jedná se o novou
zastavitelnou plochu v nezastavěném území, v bezprostřední návaznosti na okraj nově navrhované zastavitelné
plochy. Navržená plocha je při komunikaci III/12139, tzn. vhodně umístěná z hlediska dopravního přístupu,
návaznosti na dostupnou technickou infrastrukturu i koncepčně – jako logické doplnění zástavby naproti stávajících
ploch pro bydlení a rekreaci.
Obec Ješetice se nachází v rozvoje ose OS6 Praha – Benešov – České Budějovice. ZÚR SČK (priorita č. 30)
stanovují pro tuto osu zásadu: rozvoj bydlení. Vymezení zastavitelné plochy pro bydlení Zm1-4 podpoří tuto prioritu.
Plocha je vymezena pro zajištění optimálních podmínek pro bydlení, zvyšování kvality bydlení, stabilizaci populace
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obce a stávajících zařízení veřejného občanského vybavení, jejichž provoz je přímo podmíněn naplněním jejich
kapacit, tedy dostatečným počtem obyvatel v sídle, zejména mladých rodin s dětmi, jejichž nároky je nutné alespoň
částečně uspokojit v zastavitelných plochách pro bydlení.
Z urbanistického hlediska je plocha vymezena pro doplnění oboustranného obestavění navrhovaného veřejného
prostranství. Plocha je vymezena v návaznosti na zastavitelnou plochu Zm1-7 a existující zástavbu na západní
straně.
Plocha Zm1-5
Pozemky parc. č. 315/1, 233, část. 319/2 v k.ú. Ješetice, obec Ješetice.
Žadatelé: soukromý vlastník
Požadavek: Prověřit možnost změny na pozemku parc. č. 315/1, 233, část. 319/2 v k.ú. Ješetice, obec Ješetice
z plochy ZK-plochy smíšené nezastavěného území - krajinná zeleň, plochy LO - plochy zemědělské půdy - trvalé
travní porosty a plochy O - plochy zemědělské půdy - orná na plochu BSV - plochy smíšené obytné, venkovské
z důvodu rozšíření stávající zemědělské výroby zahrnující potřebu dalších staveb určených pro zemědělskou výrobu
a výstavby rodinného domu venkovského typu a dalších staveb podobného typu. Plocha cca 3 600 m² dle zákresu.

Odůvodnění plochy Zm1-5
Plocha Zm1-5 navazuje na zastavěné území obce Ješetice vymezené v platném územním plánu Ješetice (nabytí
účinnosti 21. 10. 2011). Vymezení této zastavitelné plochy s funkčním využitím plochu BSV - plochy smíšené
obytné, venkovské navazuje na stejné funkční využití jižně a jihozápadně od této plochy.
Úrodné, vysoce kvalitní zemědělské půdy I. třídy ochrany jsou vymezením plochy Zm1-5 dotčeny. Tyto půdy jsou
nespornou hodnotou chráněnou podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, kterou je
nutné chránit s ohledem na její mimořádně vysokou úrodnost jako jeden ze společenských statků. Dle § 4 zákona
334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v
případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. V
daném případě nejde o veřejný zájem.
Vzhledem k vymezení této zastavitelné plochy pro bydlení na kvalitních půdách I. třídy ochrany bylo nutné přistoupit
k tzv. kompenzaci, neboli navrácení některé dlouhodobě nevyužité zastavitelné plochy určené pro bydlení zpět do
nezastavěného území do ZPF. Po domluvě s obcí a vzhledem ke stáří platného územního plánu (nabytí účinnosti
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21.10.2011) a s ohledem na ustanovení §102 stavebního zákona byla vypuštěna část nejrozsáhlejší zastavitelné
plochy určené pro bydlení na území obce ZJ1 nacházející se v I. třídě ochrany zemědělského půdního fondu, která
není dlouhodobě využita. Plocha ZJ1 se nachází v I. třídě ochrany ZPF a do nezastavěného území je z této plochy
navrženo k navrácení 1,02 ha. Vymezení plochy Zm1-5 je tedy kompenzováno částečným vypuštěním zastavitelné
plochy ZJ 1 situované jižně. Zrušení této části dosud zastavitelné plochy ZJ 1 je označeno jako plocha Zm1-9b (viz
dále).
Plocha v rozsahu cca 0,36 ha je navržena z podnětu vlastníka pozemku a je určena pro změnu ze stávajícího využití
z plochy ZK-plochy smíšené nezastavěného území - krajinná zeleň, plochy LO - plochy zemědělské půdy - trvalé
travní porosty a plochy O - plochy zemědělské půdy - orná na plochu BSV - plochy smíšené obytné, venkovské.
Jedná se o novou zastavitelnou plochu v nezastavěném území, v návaznosti na zastavěné území. Navržená plocha
je vymezena v návaznosti na místní komunikaci, z níž bude plocha dopravně napojena a obsloužena.
Plocha Zm1-5 s funkčním využitím BSV - plochy smíšené obytné, venkovské je vymezena v návaznosti na zastavěné
území, čímž dochází k zamezení fragmentace území tj. k zamezení jeho nehospodárnému a nekoncepčnímu využití.
Plocha pro bydlení Zm1-5 je vymezena na základě podnětu soukromé osoby, která má vážný zájem o výstavbu
rodinného domu venkovského typu včetně staveb určených pro zemědělskou činnost, chov dobytka atd. Jde o
přímou návaznost na hospodářsky využívané plochy stejného vlastníka – tzn. pro rozšíření farmy, včetně bydlení.
V platném územním plánu je stanovena podmínka, že zemědělské využívání objektů a pozemku je možné, pokud
nebude mít nepříznivé účinky nad přípustnou mez na okolní zástavbu určenou pro bydlení nebo rekreaci.
Obec Ješetice je dle ZÚR SČK kraje zařazena do rozvojové osy republikového významu - Rozvojová osa OS6 Praha
– Benešov – České Budějovice vymezené dle PÚR ČR. Obec Ješetice leží na dynamice koridoru dálnice D3 a
koridoru železniční trati č. 220 Bystřice u Benešova - hranice kraje. Po vybudování dálnice D3 bude dostupnost
území ještě zvýšená a lze očekávat případný větší zájem o stavební pozemky. Také se zvýší atraktivita území s
ohledem na jeho rekreační využití. Počet obyvatel má vzrůstající trend, a lze předpokládat pokračující nárůst počtu
obyvatel i v příštím desetiletí, vzhledem k atraktivní poloze obce v rozvojové ose
Plocha je vymezena pro zajištění optimálních podmínek pro bydlení, zvyšování kvality bydlení, stabilizaci populace
obce a stávajících zařízení veřejného občanského vybavení, jejichž provoz je přímo podmíněn naplněním jejich
kapacit, tedy dostatečným počtem obyvatel v sídle, zejména mladých rodin s dětmi, jejichž nároky je nutné alespoň
částečně uspokojit v zastavitelných plochách pro bydlení. Z urbanistického hlediska plocha Zm1-5 logicky doplní a
uzavře zástavbu v severovýchodní části sídla.
Plocha Zm1-6
Pozemky parc. č. 315/4 a 316 v k. ú. Ješetice, obec Ješetice.
Žadatel: soukromý vlastník
Požadavek: Prověřit možnost změny na pozemku parc. č. 315/4 a 316 v k.ú. Ješetice, obec Ješetice z plochy ZKplochy smíšené nezastavěného území - krajinná zeleň a plochy LO - plochy zemědělské půdy - orná a trvalé travní
porosty na plochu, která umožní výstavbu kolny, seníku, zemědělského přístřešku a rozšíření zemědělské výroby
s potřebou dalších staveb určených pro zemědělské potřeby. Bude prověřeno zařazení do plochy zemědělské, kde
bude uvedeno v přípustném využití: stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství (dle §18 odst. 5 stavebního
zákona).
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Odůvodnění plochy Zm1-6
Plocha Zm1-6 navazuje na sousední, rovněž navrženou zastavitelnou plochu Zm1-5, s níž dotváří celek stejného
funkčního využití BSV - plochy smíšené obytné, venkovské. Společně tak navazuje na obdobné funkční
jihozápadně od této plochy.
Úrodné, vysoce kvalitní zemědělské půdy I. třídy ochrany jsou vymezením plochy Zm1-6 dotčeny. Tyto půdy jsou
nespornou hodnotou chráněnou podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, kterou je
nutné chránit s ohledem na její mimořádně vysokou úrodnost jako jeden ze společenských statků. Dle § 4 zákona
334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v
případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. V
daném případě nejde o veřejný zájem.
Vzhledem k vymezení této zastavitelné plochy pro bydlení na kvalitních půdách I. třídy ochrany bylo nutné přistoupit
k tzv. kompenzaci, neboli navrácení některé dlouhodobě nevyužité zastavitelné plochy určené pro bydlení zpět do
nezastavěného území do ZPF. Po domluvě s obcí a vzhledem ke stáří platného územního plánu (nabytí účinnosti
21.10.2011) a s ohledem na ustanovení §102 stavebního zákona byla vypuštěna část nejrozsáhlejší zastavitelné
plochy určené pro bydlení na území obce ZJ1 nacházející se v I. třídě ochrany zemědělského půdního fondu, která
není dlouhodobě využita. Plocha ZJ1 se nachází v I. třídě ochrany ZPF a do nezastavěného území je z této plochy
navrženo k navrácení 1,02 ha. Vymezení plochy Zm1-5 je tedy kompenzováno částečným vypuštěním zastavitelné
plochy ZJ 1 situované jižně. Zrušení této části dosud zastavitelné plochy ZJ 1 je označeno jako plocha Zm1-9b (viz
dále).
Plocha v rozsahu cca 0,2 ha je navržena z podnětu vlastníka pozemku a je určena pro změnu ze stávajícího využití z
plochy ZK-plochy smíšené nezastavěného území - krajinná zeleň, plochy LO - plochy zemědělské půdy - trvalé travní
porosty a plochy O - plochy zemědělské půdy - orná na plochu BSV - plochy smíšené obytné, venkovské. Jedná se
o novou zastavitelnou plochu v nezastavěném území, v přímé vazbě na sousední plochu Zm1-5, jež navazuje na
zastavěné území. Navržená plocha bude napojena na stávající místní komunikaci, z níž bude plocha dopravně
obsloužena.
Plocha Zm1-6 s funkčním využitím BSV - plochy smíšené obytné, venkovské prostřednictvím sousední plochy Zm1-5,
s níž tvoří v podstatě jednu lokalitu, je vymezena v návaznosti na zastavěné území, čímž dochází k zamezení
fragmentace území tj. k zamezení jeho nehospodárnému a nekoncepčnímu využití. Plocha pro bydlení Zm1-6 je
vymezena na základě podnětu soukromé osoby - vlastníka, která má vážný zájem o výstavbu kolny, seníku,
zemědělského přístřešku a rozšíření zemědělské výroby s potřebou dalších staveb určených pro zemědělské
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potřeby. Nepředpokládá zde stavbu rodinného domu, avšak vzhledem k charakteru území s převažující smíšenou
zástavbou s hospodářskou a obytnou funkcí je zde vymezeno takové funkční využití, které případnou stavbu bydlení
v budoucnu umožní. V platném územním plánu je stanovena podmínka, že zemědělské využívání objektů a pozemku
je možné, pokud nebude mít nepříznivé účinky nad přípustnou mez na okolní zástavbu určenou pro bydlení nebo
rekreaci. Dřívější realizace hospodářských staveb bez vlastní stavby pro bydlení (o níž vlastník dosud neuvažuje) by
neměla být v rozporu s navrženým funkčním využitím BSV.
Plocha je vymezena pro zajištění optimálních podmínek pro využití zemědělských ploch, s možným doplněním i pro
bydlení. Z urbanistického hlediska plocha Zm1-6 logicky doplní a uzavře zástavbu v severovýchodní části sídla.
Plocha Zm1-7
Pozemky parc. č. 413/5,414/1a 413/2 v k.ú. Ješetice, obec Ješetice.
Žadatel: soukromý vlastník
Požadavek: Prověřit možnost změny na pozemku parc. č. 413/5, 414/1a 413/2 v k.ú. Ješetice, obec Ješetice
z plochy ZS - plochy zemědělské půdy - zeleň soukromá a vyhrazená na plochu určenou k výstavbě rodinných
domů.

Odůvodnění plochy Zm1-7
Plocha Zm1-7 navazuje svou jižní částí na zastavěné území obce Ješetice vymezené v platném územním plánu
Ješetice (nabytí účinnosti 21. 10. 2011). Vymezení zastavitelné plochy Zm1-7 s funkčním využitím BV – plochy
bydlení venkovského typu navazuje na stejné funkční využití pozemků situovaných jižně od této plochy. Plocha
Zm1-7 vytváří společně s plochou Zm1-4 předpoklady pro výstavbu kolem plochy přestavby ZV - plochy veřejných
prostranství – veřejná zeleň.
Pro tuto zastavitelnou plochu Zm1-7 je v textové části změny stanovena podmínka etapizace, která umožní
výstavbu až po přeložení koridoru železniční tratě č. 220 Bystřice u Benešova - hranice kraje (která je nyní ve
výstavbě). Pro případné dřívější využití je nutné splnit podmínky ve vztahu k hygienickým limitům hluku z pozemní
dopravy pro venkovní chráněný prostor staveb ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
Úrodné, vysoce kvalitní zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany nejsou vymezením plochy Zm1-7 dotčeny, až na
malou výjimku v rozsahu cca 0,035 ha. Tyto půdy jsou nespornou hodnotou chráněnou podle zákona č. 334/1992
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Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, kterou je nutné chránit s ohledem na její mimořádně vysokou
úrodnost jako jeden ze společenských statků. Vymezením zastavitelné plochy Zm1-7 dochází k záboru zemědělské
půdy IV. třídy ochrany, tedy pro zemědělství postradatelné půdy s nízkým stupněm ochrany využitelné v územním
plánování. Pouze minimum plochy (0,035 ha) je v I. chráněné třídě dle BPEJ. To může být dáno ale nepřesností
vymezených hranic BPEJ.
Plocha pro bydlení Zm1-7 je vymezena na základě podnětu soukromé osoby, která má vážný zájem o výstavbu.
Jedním z důvodů vymezení plochy Zm1-7 je přiměřený rozvoj obytných ploch, který zabezpečí přírůstek počtu
obyvatel v obci. Vymezení plochy Zm1-7 představuje jednu z mála možností, jak v sídle Ješetice zástavbu kolem
plánované plochy přestavby Zm1-1a doplnit a zahustit.
Plocha v rozsahu cca 0,47 ha je navržena z podnětu vlastníka pozemků a je určena pro změnu ze stávajícího
využití ZS - plochy zemědělské půdy - zeleň soukromá a vyhrazená na zastavitelnou plochu BV-plochy bydlení
venkovského typu. Jedná se o novou zastavitelnou plochu v nezastavěném území, v návaznosti na zastavěné
území, plocha navazuje i na plochy bydlení a rekreace přes plochu přestavby Zm1-1a určenou pro veřejné
prostranství. Navržená plocha je při komunikaci III/12139, tzn. vhodně umístěná z hlediska dopravního přístupu,
návaznosti na dostupnou technickou infrastrukturu i koncepčně – jako logické doplnění zástavby naproti stávajících
ploch pro bydlení a rekreaci.
Obec Ješetice se nachází v rozvoje ose OS6 Praha – Benešov – České Budějovice. ZÚR SČK (priorita č. 30)
stanovují pro tuto osu zásadu: rozvoj bydlení. Vymezení zastavitelné plochy pro bydlení Zm1-7 podpoří tuto prioritu.
Plocha je vymezena pro zajištění optimálních podmínek pro bydlení, zvyšování kvality bydlení, stabilizaci populace
obce a stávajících zařízení veřejného občanského vybavení, jejichž provoz je přímo podmíněn naplněním jejich
kapacit, tedy dostatečným počtem obyvatel v sídle, zejména mladých rodin s dětmi, jejichž nároky je nutné alespoň
částečně uspokojit v zastavitelných plochách pro bydlení. Z urbanistického hlediska je plocha vhodně vymezena pro
doplnění oboustranného obestavění navrhovaného veřejného prostranství.
Plocha Zm1-8
Pozemky parc. č. 572 v k.ú. Ješetice, obec Ješetice.
Žadatel: soukromý vlastník
Požadavek: Prověřit možnost změny na pozemku parc. č. 572 v k.ú. Ješetice, obec Ješetice z plochy O zemědělské půdy - orná a trvalé travní porosty na plochu pro bydlení. Plocha cca 3 000 m² dle zákresu.
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Odůvodnění plochy Zm1-8
Zastavitelná plocha Zm1-8 navazuje na zastavěné území obce Ješetice vymezené v platném územním plánu
Ješetice (nabytí účinnosti 21. 10. 2011). Plocha navazuje na stabilizovanou plochu s funkčním využitím RP - plochy
rekreace pobytové.
Plocha Zm1-8 je vymezena mimo ochranné pásmo lesa (50 m od hranice lesa), čímž respektuje ust. § 14 odst.1
zákona č. 289/1995 o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, dle kterého jsou projektanti nebo pořizovatelé
územně plánovací dokumentace, povinni dbát zachování lesa a jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení,
která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů
nejvhodnější. Z důvodu zachování funkcí lesa situovaného západně od pozemku parc. č. 572 v k.ú. Ješetice a
z důvodu bezpečnosti a zamezení ohrožení budoucí výstavby vzrostlými padajícími stromy se plocha Zm1-8
vymezuje mimo ochranné pásmo lesa.
Úrodné, vysoce kvalitní zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany jsou vymezením plochy Zm1-8 částečně dotčeny
(necelá polovina rozlohy – tj. 0,08 ha). Tyto půdy jsou nespornou hodnotou chráněnou podle zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, kterou je nutné chránit s ohledem na její mimořádně vysokou
úrodnost jako jeden ze společenských statků. Dle § 4 zákona 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje
nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. V daném případě nejde o veřejný zájem.
Vzhledem k vymezení této zastavitelné plochy pro rekreaci na kvalitních půdách I. třídy ochrany bylo nutné
přistoupit k tzv. kompenzaci neboli navrácení některé dlouhodobě nevyužité zastavitelné plochy určené pro bydlení
zpět do nezastavěného území do ZPF. Po domluvě s obcí a vzhledem ke stáří platného územního plánu (nabytí
účinnosti 21.10.2011) a s ohledem na ustanovení §102 stavebního zákona byla vypuštěna část nejrozsáhlejší
zastavitelné plochy pro bydlení na území obce ZJ1 nacházející se v I. třídě ochrany zemědělského půdního fondu,
která není dlouhodobě využita. S částečným navracením zastavitelné plochy ZJ1 do ZPF souhlasil i vlastník
pozemků nacházejících se v této ploše. Plocha ZJ1 se nachází v I. třídě ochrany ZPF a do nezastavěného území
bylo z této plochy navráceno 1,02 ha. Vymezení plochy Zm1-8 je tedy kompenzováno částečným vypuštěním
zastavitelné plochy ZJ 1 situované v sídle Ješetice (tato kompenzace v ploše ZJ 1 je určena také pro zábor ploch
Zm1-2, Zm1-5, Zm1-6, příp. dalších).
Plocha Zm1-8 měla být na základě podnětu vlastníka určena pro bydlení v rodinných domech. Je sice vymezena v
návaznosti na zastavěné území, avšak způsob využití této sousední zastavěné plochy (individuální rekreace) je
v rozporu s požadovaným záměrem. Připuštěním možné výstavby rodinného domu by zde došlo k neopodstatněné
změně charakteru lokality. Zatímco rekreační chatová zástavba má výrazně přírodní ráz a v krajině nepůsobí rušivě,
navržená plocha pro trvalé bydlení by byla vnímána jako zárodek pro postupné rozšiřování osídlení. Plocha je
situovaná mimo stávající sídla na území obce Ješetic. Zpracovatel je přesvědčen, že takový záměr by byl v rozporu
se základními požadavky na ochranu hodnot území (viz kap. C.3) a s obecnými urbanistickými zásadami,
vyjádřenými např. ve stavebním zákoně, v politice územního rozvoje a v krajské územně plánovací dokumentaci (viz
kap. C.2), podle nichž se zakládání nových sídel jeví jako nevhodné. Z toho důvodu by takový návrh byl s největší
pravděpodobností neprojednatelný. Tyto argumenty byly soukromé osobě, jež podala podnět, vysvětleny a jako
kompromisní návrh, který by mohl být z výše uvedených důvodů akceptovatelnější, je navrženo využití pro Plochy
rekreace pobytové – RP. Oproti původnímu požadavku je tato plocha rovněž plošně redukována na přibližně 2/3
požadované výměry tak, aby dotčení půdy nejvyšší kvality bylo menší. Plocha pro individuální rekreaci Zm1-8 je
vymezena v přímé návaznosti na místní komunikaci, z níž bude plocha stejně tak jako sousední stávající plocha RP
dopravně napojena a obsloužena.
Obec Ješetice je dle ZÚR SČK kraje zařazena do rozvojové osy republikového významu - Rozvojová osa OS6
Praha – Benešov – České Budějovice vymezené dle PÚR ČR. Obec Ješetice leží na dynamice koridoru dálnice D3
a koridoru železniční trati č. 220 Bystřice u Benešova - hranice kraje. Po vybudování dálnice D3 bude dostupnost
území ještě zvýšená a lze očekávat případný větší zájem o stavební pozemky. Také se zvýší atraktivita území s
ohledem na jeho rekreační využití. V daném případě jde o jedinou návrhovou plochu pro pobytovou rekreaci
v území. Pro pobytovou rekreaci by prioritou měla být transformace stávajících neobydlených objektů na rekreační
chalupy, nikoliv zakládání nové rekreační zástavby.
Plocha Zm1-8 bude v souladu s procesními pravidly stavebního zákona ve všech fázích projednána s dotčenými
orgány, v jejichž kompetenci je hájení veřejných zájmů potenciálně dotčených řešením Změny č. 1 ÚP Ješetice. Na
základě veřejného projednání bude o ploše rozhodnuto, zda bude ponechána jako zastavitelná.
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Plocha Zm1-9a, b
Pozemky parc.č. 394/1, 395/2 a 1010/2 (vše části) v k.ú. Ješetice, obec Ješetice.
Žadatel: Obec Ješetice
Požadavek: Prověřit změnu využití části plochy ZJ1 na plochu DS (Zm1-9a) v souvislosti s navrženým zrušením
zastavitelnosti části této plochy - vzdálenější od sídla (Zm1-9b).

Odůvodnění plochy Zm1-9a
Vymezení komunikace po okraji redukované plochy ZJ 1 nově stabilizuje a zpřístupní pozemky na východní straně
sídla Ješetice v rozsahu, který je úměrný předpokládanému využití. Stabilizovaná komunikace zároveň zpřístupní
návrhové plochy Zm1-5 a Zm1-6, které budou do doby realizace komunikace zpřístupněny po stávajících
komunikacích z jižního a východního směru (z velké části vedených mimo zastavěné území).
Odůvodnění plochy Zm1-9b
Plocha ZJ 1 v platném územním plánu byla vymezena svým rozsahem naddimenzovaně, vzhledem k velikosti sídla,
potřebám obce a bez konkrétního požadavku a záměru na její využití. Změnou územního plánu se nezpochybňuje
dosavadní koncepce, ale v daném případě po jejím prověření se zreálňuje rozsah této zastavitelné plochy.
Z dosavadní výměry 1,67 ha se 0,1 ha vyčleňuje na stabilizaci komunikace (plocha Zm1-9a) a větší část plochy
(dále od zástavby sídla) se navrhuje ke zrušení její zastavitelnosti a ponechání současného využití O - Plochy
zemědělské půdy - orná a trvalé travní porosty. Výměra této rušené části (dosud BSV – návrh) je 1,02 ha.

Odůvodnění úprav ÚSES
Je uvedeno samostatné kapitole C.11.9.
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Odůvodnění erozního ohrožení
Velká část území je potenciálně ohrožena vodní erozí (viz kap. A.5.1 Koncepce uspořádání krajiny v rámci výrokové
části územního plánu). Erozně ohrožené plochy byly vyznačeny již v platném územním plánu. V rámci následně
zpracované Územní studie krajiny ORP Votice (2019) bylo celé území analyzováno a na základě vyhodnocení byly
stanoveny díly půdních bloků ohrožené vodní erozí. Pro tyto plochy je doporučeno aplikovat biotechnická protierozní
opatření, jako např. budování protierozních průlehů, mezí, hrázek a stabilizaci drah soustředěného odtoku pomocí
zatravnění údolnic. V rámci změny č. 1územního plánu jsou tyto půdní bloky vyznačeny v následujícím schématu
s tím, že budou převzaty do koordinačního výkresu úplného znění po vydání změny č. 1 ÚP.
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Prověřit v plochách s rozdílným způsobem využití (BI – plochy čistého bydlení, BV – plochy bydlení
venkovského typu, BSV – plochy smíšené obytné venkovské, RP – plochy rekreace pobytové) změnu
minimální velkosti pozemku z 1000 m² na 800m2
Na základě požadavku obce byla upravena minimální velikost pozemku v plochách BI – plochy čistého bydlení, BV
– plochy bydlení venkovského typu, BSV – plochy smíšené obytné venkovské, RP – plochy rekreace pobytové, z
1000 m² na 800 m². Snížení minimální velikosti pozemku vychází z průzkumu stávající zástavby, kdy byly brány do
úvahy nižší hodnoty výskytu velikosti parcel. Zároveň byla minimální velikost pozemků stanovena tak, aby byl stále
udržen jeden z cílů změny ÚP, jímž je nastavení regulace ploch pro bydlení a rekreaci tak, aby v nich zástavba
dotvořila okraj sídla s dostatečným množstvím zeleně, napomáhající harmonickému začlenění sídla do okolní volné
krajiny
Odůvodnění podmínek pro stavby, zařízení a jiná opatření v nezastavěném území podle § 18 odst. 5
stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.)
V platném územním plánu nejsou stanoveny omezující podmínky pro stavby, zařízení a jiná opatření v
nezastavěném území podle § 18 odst. 5 stavebního zákona. Změnou č. 1 ÚP se tyto podmínky doplňují (viz kap.
A.6). Účelem je zamezit v nezastavěném území nevhodným záměrům, zejména velkého rozsahu, nebo takovým,
které by účelovým výkladem sice splňovaly dané kritérium § 18 odst. 5 stavebního zákona, avšak fakticky by mohlo
jít o zneužití daného ustanovení – tzn. byly by v rozporu s daným určením. Z toho důvodu se stanovují podmínky
pro pouze liniové stavby technické a dopravní infrastruktury, vymezují se funkční a prostorové regulativy pro stavby
pro lesnictví a zemědělství včetně jejich polohy v území (max. vzdálenost od lesa, od zástavby). Dále se stanovují
podmínky pro oplocování ve volné krajině a podmínky pro střet staveb s ÚSES a významnými krajinnými prvky.
Doplňuje se podmínka pro velkoplošné sady v nezastavěném území, neboť jsou poměrně velkým zásahem do
krajiny (jsou s nimi spojeny další činnosti jako např. závlahová zařízení, potřeba napojení na sítě technické
infrastruktury a oplocení – s možným vlivem na krajinný ráz daného území). Tyto podmínky aplikaci ustanovení § 18
odst. 5 zužují, nikoliv rozšiřují, tudíž respektují podmínky stavebního zákona.
Zastupitelstvo obce v rámci usnesení o pořízení změny územního plánu sice neschválilo body o prověření možnosti
omezení oplocení a omezení staveb v nezastavěném území, avšak po konzultaci se zástupci obce a po náležitém
odůvodnění účelu jsou oba body změnou ÚP řešeny. Jejich zapracováním nejde o podstatný zásah do vlastnických
práv. Smyslem je pouze zabránit největším potenciálním „excesům“ v nezastavěném území, k nimž by mohlo dojít
při uplatnění ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona (přípustnost vyjmenovaných způsobů využití, pokud je
územní plán neomezí). I přes původní nesouhlas zastupitelstva obce se nejedná o nerespektování usnesení, ale o
jde o povinné uvedení do souladu s platnými předpisy (neboť podmínky pro stavby v nezastavěném území nebyly
v platném územním plánu dostatečně upraveny).

C.11.4

Záměry – podněty ke zpracování změny územního plánu

Kromě záměrů uvedených v předchozí kapitole, doplnění lokálního ÚSES dle doporučení Územní studie krajiny a
zapracování podmínek pro vedení páteřní cyklostezky Votice – Sudoměřice nebyly uplatněny žádné jiné návrhy.
Další zákonné povinnosti řešené změnou č. 1 jsou popsány v kap. C.6 (Vyhodnocení splnění požadavků zadání
…).

C.11.5

Ochrana a rozvoj hodnot

Veškeré hodnoty území jsou respektovány. Navrženým řešením změny č. 1 nejsou nikterak dotčeny.

C.11.6

Odůvodnění změn koncepce dopravní infrastruktury

Na území obce Ješetice se nachází koridor konvenční železniční dopravy C-E551– trať č. 220 Benešov–České
Budějovice. Změnou č. 1 ÚP se upřesňuje vymezení železničního koridoru dle ZÚR Středočeského kraje a
stabilizuje se v celém území formou tzv. průhledného koridoru v souladu s příslušnou metodikou, upravený dle
místních podmínek a rovněž v souladu s projektovou dokumentací, s označením DK02 – dopravní koridor.
Na území obce Ješetice se dále nachází koridor dálnice D3. Tento koridor je zpřesněn v ZÚR SČK a na úrovni
územního plánu byl dále zpřesněn již v platném ÚP Ješetice. Změnou č. 1 se upřesňuje vymezení koridoru dálnice
D3 dle ZÚR Středočeského kraje a stabilizuje se v celém území formou tzv. průhledného koridoru v souladu s
příslušnou metodikou, upravený dle místních podmínek a rovněž v souladu s projektovou dokumentací, s
označením DK01 – dopravní koridor.
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Změnou ÚP se také vymezuje plocha Zm1-9a s funkčním
využitím DS – plochy dopravní infrastruktury silniční, která
zajistí dopravní napojení a dopravní obsluhu zastavitelných
ploch Zm1-5 a Zm1-6. Tato plocha zároveň vymezí okraj
redukované zastavitelné plochy ZJ 1 (podrobněji viz kap.
C.11.3 Odůvodnění navržených změn ploch s rozdílným
způsobem využití, podmínky jejich využití a prostorová
regulace).
Část rušené železniční tratě je navržena pro vedení
cyklostezky. V širším území je tato páteřní cyklostezka
vedená severojižním směrem (Bystřice – Olbramovice –
Votice – Heřmaničky – Sudoměřice) navržena Studií
proveditelnosti cyklostezek Votice – Sudoměřice, III. etapa
(12/2019).
Celková situace ze Studie proveditelnosti zde: 
V řešeném území je tato koncepce zapracována jako
přípustné využití ve třech plochách přestavby (Zm1-1a,
Zm1-1b a Zm1-1c – změny ploch železniční dopravy pro
veřejnou, resp. krajinnou zeleň). V celém území obce
Ješetice je vedení cyklostezky/cyklotrasy zakresleno
orientačně jako „pravděpodobná trasa“. Přípustnost jejího
umístění v uvedených plochách RZV (rovněž v souladu s §
18, odst. 5 stavebního zákona) umožní, s ohledem na
možné korekce v některých úsecích, její realizaci bez nutné
následné změny ÚP.
Situace s vyznačenou trasou cyklostezky je uvedena zde
níže. 
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C.11.7

Odůvodnění koncepce technického vybavení a nakládání s odpady

Z hlediska nároků na složky technického vybavení nedochází k žádným koncepčním změnám. Řešení změny se
nedotkne ani koncepce nakládání s odpady.
Obdobně, jako v případě doplnění hodnot z ÚAP, došlo k prověření, upřesnění a uvedení do souladu s aktuálním
stavem sítí a zařízení technického vybavení dle ÚAP, jež se promítne v celkovém koordinačním výkresu úplného
znění ÚP. V případě obce Ješetice půjde jen o nepatrné zpřesnění.

C.11.8

Odůvodnění koncepce občanského vybavení

V Ješeticích, kde v současnosti chybí odpovídající veřejný prostor, je v souvislosti s přeložkou železniční tratě
navržena plocha přestavby Zm1-1a s funkčním využitím ZV – plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň pro
vytvoření adekvátního veřejného prostoru zahrnujícího výsadbu sídelní zeleně s prvky sídelního parteru (lavičky,
cesty pro pěší apod.), drobné plochy pro sport - dětská hřiště, odpočinkové plochy vybavené venkovním sezením,
pěší cesty, případně vyznačené cyklostezky. Vymístění železniční tratě mimo sídlo bude mít významný pozitivní
efekt v podobě dopravního zklidnění a zelení sídla vložením významného centrálního kompozičního prvku.
Obsahem Změny č. 1 ÚP Ješetice je také vymezení zastavitelné plochy občanského vybavení Zm1-2. Zastavitelná
plocha Zm1-2 je vymezena na základě podnětu obce z důvodu plánované výstavby hasičské zbrojnice včetně
přístupové komunikace. Hlavním důvodem vymezení zastavitelné plochy Zm1-2 je, že obec v současné době nemá
odpovídající zázemí pro zásahovou jednotku hasičů. Dosavadní prostory nejsou vyhovující a nelze je upravit ani
rozšířit. Zastavitelná plocha Zm1-2 je umístěná v naprosto strategické poloze na území obce, v samém jádru sídla
Ješetice, v optimální pěší docházkové vzdálenosti ze všech ploch bydlení v obci. Plocha Zm1-2 se navíc nachází na
pozemcích ve vlastnictví obce. Plocha Zm1-2 je zapracována do územního plánu v souladu s hlavními zásadami
urbanistické koncepce stanovené platným územním plánem.

C.11.9

Odůvodnění návrhu úprav systému ÚSES

V rámci Změny č. 1 ÚP Ješetice mají být prověřena a následně zapracována doporučení návrhové části Územní
studie krajiny správního obvodu ORP Votice (dále i „studie“). V kapitole věnované ÚSES jsou specifikovány zjištěné
nesrovnalosti ve vymezení ÚSES. Ve správním území obce Ješetice „studie“ upozorňuje na tři zjištěné
nesrovnalosti. Pro lepší názornost jsou ve schématu vyznačeny problémové prostory rozlišené písmeny.

Územní plán Ješetice – Změna č. 1 (zkrácené pořízení), návrh pro veřejné projednání

64

Prostor A
Charakteristika problému:
Biokoridor, jenž je vymezen v souběhu s levostranným přítokem Mastníku, propojuje lokální biocentrum na území
obce Sedlec – Prčice (LBC 13) s regionálním biokoridorem RBK 298 Heřmaničky – Cihelna. Na území obce
Ješetice je na tomto biokoridoru vymezeno lokální biocentrum lokalizované jižně od vrchu Hůrka. V měněné ÚPD
má rozlohu pouze cca 1,7 hektaru.
Způsob řešení:

V daném prostoru byla zohledněna skutečnost, že západní částí správního území obce Ješetice jsou vedeny trasy
dvou dopravních staveb (rychlostní železnice, dálnice D3). Při křížení biokoridoru s intenzivně zatíženými
dopravními koridory jsou některé jeho tranzitní funkce omezeny. Navržená úprava směřuje biokoridor k
uvažovanému mimoúrovňovému křížení místní komunikace s projektovanou dálnicí D3. Rychlostní železniční trať
překříží korigovaná trasa biokoridoru v místě budovaného železničního mostu.
Upravená trasa koridoru je vedena v souběhu s drobným, bezejmenným tokem. V jeho nivě a z části na okraji
lesního porostu je vymezeno lokální biocentrum o výměře 3,2 ha. Při projednávání projektové přípravy
mimoúrovňového křížení dálnice s účelovou komunikací je nutné prověřit potřebu „biomostu“ v dané lokalitě
s ohledem na připravované „ekodukty“ v širším okolí a prověřit možnost řešit křížení biokoridoru s dálnicí
prostřednictvím kombinovaného řešení s „ekomostem“.
Poznámky:
Kategorie B – střední kopytníci (srnec obecný a prase divoké)
Lokální migrace.
U této skupiny není potřeba řešit dálkovou, ale lokální migraci. Jako migrační objekty se využívají primárně
navržené mosty na trase, případně se provádí jejich dílčí optimalizace. S výstavbou velkých speciálních objektů
pouze pro migraci se nepočítá. Tato kategorie má mnohem menší nároky na rozměry objektů a často využívá i
kombinované mosty s polními a lesními cestami i silnicemi nižších tříd. Vždy ale záleží na přítomnosti podpůrných i
rušivých prvků v daném místě. V migračně významných územích je doporučená vzdálenost dvou migračních
objektů vhodných pro kategorii B 2–5 km.
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Nadchody šířka (m) 7–20 index C (-) 0,3–1,0

Zdroj: PRŮCHODNOST SILNIC A DÁLNIC PRO VOLNĚ ŽIJÍCÍ ŽIVOČICHY; METODICKÁ PŘÍRUČKA; EVERNIA LIBEREC 2011
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Prostor B
Charakteristika problému:
Středem správního území obce ve směru sever – jih je vymezen regionální biokoridor RBK 298.

Výřez ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Dvě lokální biocentra v prostoru B, která jsou vložena do regionálního biokoridoru RBK 298, mají nedostatečnou
rozlohu a jsou v nich zahrnuty drobné stavby. Jejich poloha v návaznosti na zastavěné plochy neumožňuje
dosáhnout doporučené minimální rozlohy. Navzájem jsou vzdálena cca 350 metrů.
Způsob řešení:
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Korekce vymezení ÚSES v prostoru B spočívá ve vymezení nové plochy (10 ha) pro vložení lokálního biocentra.
Plocha je vymezena cca v těžišti vzdálenosti (cca 1300 metrů) mezi dvěma lokálními biocentry, která jsou vložena
do RBK 298. Podmínky pro funkce, které má v kulturní krajině plnit lokální biocentrum, jsou v upřesněné poloze
výhodnější.
Vymezená plocha severním okrajem přiléhá k lesnímu komplexu na území obce Smilkov. Na východní okraj plochy
navazují půdní bloky orné půdy.

Výřez z veřejného registru – LPIS
Plocha se z hlediska zemědělské půdy týká půdního bloku označeného v LPIS 6002/2. Dotčeny jsou BPEJ
zařazené do 4. a 5. třídy ochrany. Plocha zahrnuje také lesní porosty, trvalé travní porosty, nelesní dřeviny. Širší
spektrum zastoupených druhů pozemků vytváří lepší předpoklady pro funkce biocentra, než mají korigované
skladebné části ÚSES.
Prostor C
Charakteristika problému
Biokoridor, jenž je vymezen v jihovýchodní části řešeného území podél Jalového potoka, není vyznačen až ke
hranici obce a nenavazuje tak na ÚSES v sousední obci.
Způsob řešení
Toto opomenutí bylo napraveno. Koridor byl doplněn až ke hranici obce. Celá údolnice široká 30 - 40 metrů
prochází lesním porostem a tak má potřebné prostorové parametry.
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Legenda k obrázkům prostorů A, B, C

C.11.10 Odůvodnění změn vymezení veřejně prospěšných staveb, asanací a
asanačních úprav
Změnou ÚP se ruší veřejně prospěšné stavby WD I – dálnice D3 a WD V – vysokorychlostní železniční koridor, pro
která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit i uplatnit předkupní právo a nahrazují se novými veřejně
prospěšnými stavbami VD01 a VD02 s možností pouze pro vyvlastnění.
Koridory pro veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny v souladu s § 2 odst. 1 písm. n) stavebního zákona. Jako
veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit, jsou vymezeny stavby pro veřejnou
infrastrukturu určené k rozvoji nebo ochraně území obce, tj. navržené plochy a koridory pro dopravní infrastrukturu.
V souladu s § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jde-li o veřejně
prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného
užívání pro stanovený účel.
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Pro veřejně prospěšné stavby VD1 a VD2 vymezené změnou ÚP je mnohem výhodnější využít institut vyvlastnění,
který je z pohledu investorů mnohem operativnější (umožňuje jim získat pozemky v době, kdy chtějí realizovat
předmětné záměry). Koridory pro stavby pro dopravní infrastrukturu se upřesňují dle aktualizovaného vymezení
„průhledných koridorů“ (VD1 – koridor dálnice D3, VD2 – IV. železniční koridor). Více viz kap. C.11.6 Odůvodnění
změn koncepce dopravní infrastruktury
Veřejně prospěšná opatření jsou vymezena v souladu s § 2 odst. 1 písm. o) stavebního zákona. Jako veřejně
prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům vyvlastnit, jsou vymezena opatření nestavební povahy sloužící
ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, tj.
zejména navržený územní systém ekologické stability.
V souladu s § 170 odst. 1 písm. b) stavebního zákona lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jde-li o veřejně
prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zvyšování
retenčních schopností území, založení prvků územního systému ekologické stability a ochranu archeologického
dědictví.
Změna ÚP zařazuje do VPO veřejně prospěšná opatření pro ÚSES – dochází k přesnému vymezení vůči
konkrétním pozemkům v případě regionálního biokoridoru RBK 298, označeném v příslušném výkresu jako VU1;
pouze k menšímu upřesnění dochází u regionálního biokoridoru RBK 300 (označení VU2), který není změnou č. 1
ÚP korigován.
Jiné trasování lokálního ÚSES pro napojení k sousední obci Sedlec – Prčice (řešeného změnou č. 1 ÚP) spadá do
lokální úrovně, pro niž nebyla vyhodnocena nezbytnost jeho zařazení do veřejně prospěšných opatření s možností
vyvlastnění.

C.11.11 Návrh řešení požadavků obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva
Změna č. 1 respektuje stávající koncepci územního plánu. Jediným záměrem řešené změny, který pozitivně ovlivní
funkčnost požární ochrany, je navrhovaná plocha pro novou hasičskou zbrojnici, která bude umožněna přístavbou
ke stávajícímu obecnímu úřadu (ploch Zm1-2). Charakter ostatních řešených záměrů vesměs drobného rozsahu
nevyvolává nároky na úpravu a doplnění kapitoly týkající se splnění požadavků vyhl. 380/2002 Sb., v platném znění
(k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva).

C.12

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v
území

Území obce Ješetice svou polohou spadá do středních Čech a nachází se v okrese Benešov, v západní části
obvodu obce s rozšířenou působností Votice při 4. železničním koridoru a plánované dálnici D3.
Cílovou charakteristikou území stanovenou v ZÚR Středočeského kraje je krajina polní (O11) – viz kap. C.2.2.6
(Vymezení cílových charakteristik krajiny). Dle návrhu 3. Aktualizace ZÚR je celé území obce zařazeno do typu
„krajina s komparativní výhodou pro zemědělskou produkci – krajina polní“ (O11).
Charakter území tomu odpovídá a navazuje na stav v okolních obcích. ÚP Ješetice ani jeho změna nenavrhují
opatření ani rozvoj, který by měl na charakter území, ani v širších vztazích, negativní vliv.
Území obce Heřmaničky je v širších vztazích třeba hodnotit především s ohledem na:
 Koncepci dopravní infrastruktury a její návaznost
Změnou č. 1 ÚP se upřesňuje vymezení železničního koridoru dle ZÚR Středočeského kraje a stabilizuje se v
celém území formou tzv. průhledného koridoru v souladu s příslušnou metodikou, upravený dle místních
podmínek a rovněž v souladu s projektovou dokumentací, s označením DK02 – dopravní koridor.
Změnou č. 1 se upřesňuje vymezení koridoru dálnice D3 dle ZÚR Středočeského kraje a stabilizuje se v celém
území formou tzv. průhledného koridoru v souladu s příslušnou metodikou, upravený dle místních podmínek a
rovněž v souladu s projektovou dokumentací, s označením DK01 – dopravní koridor.
Koridory pro umístění dálnice D3 a IV. železničního koridoru a souvisejících staveb se vymezují jako veřejně
prospěšná stavby s možností vyvlastnění. Na území sousední obce Heřmaničky a obce Červený Újezd je
vymezen a územně chráněn koridor pro VPS dálnice D3 a IV. železniční koridor. Koordinace je tedy zajištěna.
Změnou č. 1 se stabilizují plochy pro umístění cyklostezky regionálního významu dle Studie proveditelnosti
cyklostezek Votice – Sudoměřice, III. etapa (12/2019). V řešeném území je řešeno formou přípustného využití
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v příslušných plochách s rozdílným využitím a orientačním vyznačením navržené trasy cyklostezky. Převzetím
ze „Studie …“ je zajištěna návaznost na sousední obce Heřmaničky a Červený Újezd, včetně koordinace.
 Návaznost skladebných částí ÚSES, které jsou na regionální úrovni se sousedními obcemi zajištěny,
zatímco nadregionální úroveň do řešeného území ani do jeho blízkosti nezasahuje. Lokální úroveň je na
základě doporučení územní studie krajiny navržena k doplnění. Více viz kap. C.11.9 Odůvodnění návrhu úprav
systému ÚSES.
 Koncepci krajiny jako celku, která je vyhodnocena jako odpovídající a je zachována v podobě z platného ÚP.
 Koncepci veřejné infrastruktury, která je nastavena s ohledem na její stav v okolních obcích a městech, je
vyhodnocena jako odpovídající a je zachována v podobě z platného ÚP.

C.13

Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním
potřeby jejich vymezení

Na základě aktualizovaných údajů, předaných od poskytovatelů v rámci ÚAP a dle návrhu 3. Aktualizace ZÚR SK
nebyl shledán žádný nesoulad vyžadující doplnění (zapracování). Právě tak není třeba navrhovat žádné jiné
záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR Středočeského kraje.

C.14

Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení

Pořízení regulačních plánů není změnou č. 1 stanoveno.

C.15

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
C.15.1

Použitá metodika

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na půdní fond, tj. na zemědělský půdní fond
(ZPF), a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) bylo zpracováno dle:






zákona České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů;
vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany
zemědělského půdního fondu;
metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 1. 10. 1996 č.
j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu;
metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního
prostředí MŽP k vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský pudní fond
v územním plánu ze srpna 2013;
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů.

Vyhodnocení návrhu změny územního plánu Ješetice z hlediska ochrany půdního fondu tvoří:




samostatná grafická příloha v měřítku hlavního výkresu – „5a, 5b - Výkres předpokládaných záborů PF“;
textový komentář;
tabulkové přehledy (tabulky jsou vyhotoveny jak pro rozvojové plochy vně zastavěného území, tak i pro
rozvojové plochy uvnitř zastavěného území, které dle metodického doporučení podléhají vyhodnocení
záborů ZPF).
Vyhodnocení je zpracováno tak, že umožňuje posoudit předkládané řešení z hlediska ochrany zemědělského
půdního fondu i ochrany lesa. To znamená, že jak v grafických výstupech, tak v tabulkových přehledech jsou
uvedeny potřebné údaje pro posouzení návrhu územního plánu, jak z hlediska ochrany ZPF, tak z hlediska ochrany
pozemků určených k plnění funkcí lesa.
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Jednotlivé rozvojové plochy jsou značeny dle metodiky MINIS, pouze se vzhledem k charakteru zastavěného území
nerozlišují „plochy přestavby“ a „zastavitelné plochy“. V zastavěném území i mimo zastavěné území se jedná o
„zastavitelné plochy" (Z). Metodika dále rozlišuje ještě "plochy změn v krajině" (K), ty však vzhledem ke svému
charakteru (krajinná opatření) nebyly jako zábory půdního fondu vyhodnocovány. Rozvojové plochy jsou označeny
písmenem a pořadovým číslem, shodným s označením v ostatních výkresech a textech.
Pro každou rozvojovou plochu vně i uvnitř zastavěného území jsou uvedeny celkové plošné nároky, výměra
dotčených druhů pozemků a plocha dotčených tříd ochrany ZPF. Dále je z grafické části i tabulkových přehledů
zřejmé, zda plocha zasahuje do meliorovaných pozemků, a její lokalizace ve vztahu k okraji lesa (vyhodnocuje se
vzdálenost do 50 metrů od okraje lesa). Jednotlivé rozvojové plochy jsou také charakterizovány z hlediska jejich
rozdílného způsobu využití dle návrhu územního plánu.
Při vyhodnocení a v grafickém výstupu byly použity následující vstupy a podklady:
 katastrální mapa (zdroj: ČÚZK);
 letecké snímky, ortofotomapa (rozlišení 0,25 m) – zdroj WMS ČÚZK;
 zastavěné území, jež je návrhem územního plánu aktualizované ke dni 15. 1. 2021;
 hranice a označení navržených zastavitelných ploch;
 bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) převzaté z územně analytických podkladů ÚAP ORP Votice
(2020), třídy ochrany doplněny dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany;
 druhy pozemků dle katastrální mapy (zdroj: RUIAN);
 investice do zemědělské půdy (meliorace) převzaté z územně analytických podkladů ÚAP ORP Votice
(2020), jev č. 43;
 údaje o lesích (zdroj: ÚHÚL).

C.15.2

Údaje o celkovém rozsahu řešených ploch a podílu půdy náležející do ZPF,
údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, zařazení do BPEJ, zařazení
do tříd ochrany zemědělské půdy

Vyhodnocení důsledků řešení na ZPF podléhají především ty lokality, které leží vně zastavěného území. Zákon
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ukládá využívat pro nezemědělské účely zejména
pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo toto území,
stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení.
Údaje o dotčeném druhu pozemku jsou proto zpracovány jak vně zastavěného území, tak i v zastavěném území.
Podrobnější údaje o jednotlivých rozvojových plochách jsou uvedeny v příslušném tabulkovém přehledu.
Tabulka 1 PŘEHLED DOTČENÝCH DRUHŮ POZEMKŮ ROZVOJOVÝMI PLOCHAMI V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ
Orná

Trvalý
travní
porost

Ostatní
plocha

ZPF
celkem

Celkový
součet

Zm1-1a

1,66

0

1,66

Zm1-1b

2,29

0

2,29

Zm1-1c

0,53

0

0,53

0,035

0,035

0,08

0,08

0,21

0,21

0,35

0,36

Id. plochy

půda

Zahrada

Zm1-2

Vodní
plocha

Lesní
pozemek

0,035

Zm1-3

0,08

Zm1-4

0,21

Zm1-5

0,35

Zm1-6

0,01

0,2

Zm1-7

0,465

Zm1-8

0,21

Zm1-9a

0,08

Zm1-9b

-1,02

Celkový součet

-0,73

0,007
0,545

0,802

0,007
0

0

4,497

0,2

0,2

0,465

0,465

0,21

0,21

0,087

0,094

-1,02

-1,02

0,617

5,114
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Tabulka 2 ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY PODLE JEDNOTLIVÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH A TŘÍDY OCHRANY
Id. plochy Druh pozemku

BPEJ

Třída
ochrany

Výměra (ha)

Zm1-1a

ostatní plocha

-

-

1,66

Zm1-1b

ostatní plocha

-

-

2,29

Zm1-1c

ostatní plocha

-

-

0,53

Zm1.2

trvalý travní porost

7.29.11

1

0,035

Zm1-3

zahrada

7.29.54

5

0,08

Zm1-4

trvalý travní porost

7.29.41

4

0,21

Zm1-5

trvalý travní porost

7.29.11

1

0,35

-

-

0,01

ostatní plocha
Zm1-6

trvalý travní porost

7.29.11

1

0,2

Zm1-7

zahrada

7.29.11

1

0,035

zahrada

7.29.41

4

0,43

orná půda

7.29.11

1

0,08

orná půda

7.29.54

5

0,13

orná půda

7.29.11

1

0,08

trvalý travní porost

7.29.11

1

0,007

-

-

0,007

7.29.11

1

-1,02

Zm1-8
Zm1-9a

ostatní plocha
Zm1-9b

orná půda

Půdy I. tř. ochrany (jen zábor) celkem

0,787

Půdy I. tř. ochrany - zrušení zastavitelnosti (návrat do ZPF) celkem

-1,02

Půdy II. tř. ochrany celkem

-

Půdy III. tř. ochrany celkem

-

Půdy IV. tř. ochrany celkem

0,64

Půdy V. tř. ochrany celkem

0,21

Ostatní plochy (nezemědělské)

4,497

Celkový součet - ZPF

0,617

Celkový součet všech záborů (včetně ostatních ploch)

5,114

Poznámka
plocha přestavby (opuštěné
těleso dráhy)

zruš.- navrácení do ZPF

U žádné z navržených ploch nedochází k dotčení meliorovaných ploch (viz výkres č. 5a).
Specifikem návrhu řešení změny č. 1 je zrušení zastavitelnosti části dosud navržené zastavitelné plochy – označeno
jako Zm1-9b.

C.15.3

Údaje o uskutečněných investicích do půdy

Dle údajů získaných z ÚAP jsou, nebo byly v minulosti, ve správním území obce na některých pozemcích
provedeny meliorace v podobě odvodnění. Vztah vyhodnocovaných záměrů a odvodněných ploch, který je patrný z
grafické části (výkres 5a – předpokládané zábory PF), využívá podkladových dat z ÚAP ORP Votice (2020). Z
grafické i tabulkové části vyplývá, že zabírané plochy nejsou v konfliktu s plochami meliorovanými.

C.15.4

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské výroby

Ve správním území obce se nenachází žádný zemědělský areál.

C.15.5

Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu, opatřeních k zajištění
ekologické stability krajiny a pozemkových úpravách

Strukturu půdního fondu danou rozlohou jednotlivých druhů pozemků ve správním území obce Ješetice udává
následující tabulkový přehled.
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Tabulka 3 - SOUHRNNÁ VÝMĚRA DRUHŮ POZEMKŮ A JEJICH PODÍL NA CELKOVÉ VÝMĚŘE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
(data z Veřejné databáze ČSÚ, ke dni 31. 12. 2020)

Druh pozemku
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost (TTP)
Zemědělská půda celkem
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha
Celková výměra všech pozemků

Výměra [ha]
362,91
0
0
14,12
1,44
107,68
486,14
170,99
10,60
8,16
49,72
725,61

Podíl na rozloze území
50,01%
0,00%
0,00%
1,95%
0,20%
14,84%
67,00%
23,56%
1,46%
1,12%
6,85%
100,00%

V řešeném území nebyly doposud provedeny žádné pozemkové úpravy.
K zajištění ekologické stability byl do územního plánu začleněn územní systém ekologické stability (ÚSES),
potřebné plochy pro jeho realizaci jsou patrné z grafické části.

C.15.6

Zdůvodnění navrhovaného řešení

Návrh změny územního plánu Ješetice má následující plošné nároky:
 zastavitelné plochy (plochy Zm1-2 až Zm1-8)
 plochy přestavby (změny opuštěného železničního tělesa pro veřejnou zeleň
– plochy Zm1-1a až Zm1-1c) – vše jsou plochy ostatní
 plocha pro dopravu (změna využití zastavitelné plochy Zm1-9a)
 zrušení zastavitelnosti – návrat do ZPF (plocha Zm1-9b)

1,57 ha
4,48 ha
0,10 ha
- 1,02 ha

Rozvojové plochy platného územního plánu zůstávají nadále jako „návrh“. Největší rozvojová plocha ZJ 1 byla
přehodnocena a její větší část je nyní navracena zpět do ZPF (viz odůvodnění ploch Zm1-9a, Zm1-9b v další části
této kapitoly). Několik navržených ploch menšího rozsahu je úměrné danému sídlu i poloze vůči zemědělským
pozemkům. Vliv těchto navržených ploch na ZPF je minimální, plochy navazují na zastavěné pozemky a navazují na
zastavěné území, zpravidla je logicky doplňují. Nepředpokládá se proto negativní fragmentace zemědělské půdy.
Souhrnné údaje o záboru ploch jednotlivých tříd ochrany jsou uvedeny v rámci tabulky č. 2.
Odůvodnění navržených ploch:

plochy Zm1-1a, b, c
Tři plochy přestavby - důvodem vymezení plochy Zm1-1a, b, c je budoucí opuštění pozemku dráhy pro veřejnou a
krajinnou zeleň. Veškeré tyto pozemky jsou nezemědělské – plochy ostatní. Nedochází k záboru ZPF.
plocha Zm1-2
Nově vymezená zastavitelná plocha občanského vybavení pro výstavbu hasičské zbrojnice neohrožuje veřejné
zájmy v území, nezatíží veřejnou infrastrukturu obce, neztíží podmínky dostupnosti veřejné infrastruktury ani její
hospodárné využití. Naopak vymezením plochy Zm1-2 dojde k posílení veřejné infrastruktury obce. Úrodné, vysoce
kvalitní zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany jsou vymezením plochy Zm1-2 dotčeny v malém rozsahu. Tyto půdy
jsou nespornou hodnotou chráněnou podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
kterou je nutné chránit s ohledem na její mimořádně vysokou úrodnost jako jeden ze společenských statků.
Pozemek parc. č. 442/5 v k. ú. Ješetice se nachází v I. třídě ochrany zemědělského půdního fondu. Dle § 4 zákona
334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v
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případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.
V daném případě se jedná o veřejný zájem, který převyšuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Rozšířením
stávající plochy občanského vybavení na pozemek parc.č. 442/5 v k.ú. Ješetice a umožnění výstavby hasičské
zbrojnice se zrychlí a zkvalitní případná pomoc v nouzi a vytvoří se podmínky pro zvýšení ochrany obyvatelstva
v území. Zábor ZPF nejvyšší I. třídy (ikdyž v minimálním rozsahu 0,035 ha) je kompenzován zrušením
zastavitelnosti jiné plochy (viz Zm1-9b) stejné I. třídy ochrany – navrácením do ZPF.
plocha Zm1-3
Plocha Zm1-3 je určena pro 1 RD a je vymezena v návaznosti na vymezené zastavěné území, mimo ochranné
pásmo lesa (50 m od hranice lesa), v přímé návaznosti na místní komunikaci (vedenou podél sousedního pozemku
s rodinným domem č.p. 28), z níž bude plocha stejně tak jako sousední pozemky dopravně napojena a obsloužena.
Vymezení plochy Zm1-3 představuje jednu z mála možností, jak v sídle Ješetice zástavbu doplnit a zahustit. Je
umožněno poté, co bude vymístěna železniční trať, procházející dosud v sousedství plochy. Úrodné, vysoce kvalitní
zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany nejsou vymezením plochy Zm1-3 dotčeny. Vymezením zastavitelné plochy
Zm1-3 dochází pouze k malému záboru zemědělské půdy V. třídy ochrany (0,08 ha), tedy pro zemědělství
postradatelné půdy s nízkým stupněm ochrany využitelné v územním plánování.
plochy Zm1-4, Zm1-7
Dvě sousední plochy jsou určené pro celkem cca 4 RD. Jsou vymezeny v návaznosti na vymezené zastavěné
území, mimo ochranné pásmo lesa (50 m od hranice lesa), v přímé návaznosti na komunikaci III/12139, tzn. vhodně
umístěné z hlediska dopravního přístupu, návaznosti na dostupnou technickou infrastrukturu i koncepčně – jako
logické doplnění zástavby naproti stávajících ploch pro bydlení a rekreaci. Návrh je umožněn poté, co bude
vymístěna železniční trať, procházející dosud v sousedství ploch. Úrodné, vysoce kvalitní zemědělské půdy I. a II.
třídy ochrany nejsou vymezením plochy Zm1-4 dotčeny. Vymezením zastavitelné plochy Zm1-4 dochází pouze k
malému záboru zemědělské půdy IV. třídy ochrany (0,21 ha), tedy pro zemědělství postradatelné půdy s nízkým
stupněm ochrany využitelné v územním plánování. Obdobně i sousední plocha Zm1-7 je z převažující části v IV.
třídě ochrany (0,43 ha), jen malá okrajová část zasahuje do chráněné I. třídy (0,035 ha). To může být dáno ale
nepřesností vymezených hranic BPEJ vzhledem k odlišné podrobnosti BPEJ a pozemkových hranic. Zábor ZPF
nejvyšší I. třídy (ikdyž v minimálním rozsahu 0,035 ha) je kompenzován zrušením zastavitelnosti jiné plochy (viz
Zm1-9b) stejné I. třídy ochrany – navrácením do ZPF.
plochy Zm1-5, Zm1-6
Dvě sousední plochy určené pro smíšené obytné venkovské vyžití – Zm1-5 jako rozšíření hospodářského areálu
vlastníka se zájmem o výstavbu rodinného domu venkovského typu včetně staveb určených pro zemědělskou
činnost, chov dobytka atd. Jde o přímou návaznost na hospodářsky využívané plochy stejného vlastníka – tzn. pro
rozšíření farmy, včetně bydlení. V druhém případě (pl. Zm1-6) jde o záměr vlastníka, která má vážný zájem o
výstavbu kolny, seníku, zemědělského přístřešku a rozšíření zemědělské výroby s potřebou dalších staveb
určených pro zemědělské potřeby. Nepředpokládá zde stavbu rodinného domu, avšak vzhledem k charakteru území
s převažující smíšenou zástavbou s hospodářskou a obytnou funkcí je zde vymezeno takové funkční využití, které
případnou stavbu bydlení v budoucnu umožní.
Úrodné, vysoce kvalitní zemědělské půdy I. třídy ochrany jsou vymezením ploch Zm1-5 i Zm1-6 dotčeny. Tyto půdy
jsou nespornou hodnotou chráněnou podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, kterou
je nutné chránit s ohledem na její mimořádně vysokou úrodnost jako jeden ze společenských statků. Dle § 4 zákona
334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v
případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. V
daném případě nejde o veřejný zájem.
Vzhledem k vymezení těchto dvou zastavitelných ploch pro smíšené bydlení na kvalitních půdách I. třídy ochrany
bylo nutné přistoupit k tzv. kompenzaci, neboli navrácení některé dlouhodobě nevyužité zastavitelné plochy určené
pro bydlení zpět do nezastavěného území do ZPF. Po domluvě s obcí a vzhledem ke stáří platného územního plánu
(nabytí účinnosti 21.10.2011) a s ohledem na ustanovení §102 stavebního zákona byla vypuštěna část
nejrozsáhlejší zastavitelné plochy určené pro bydlení na území obce ZJ1 nacházející se v I. třídě ochrany
zemědělského půdního fondu, která není dlouhodobě využita. Plocha ZJ1 se nachází v I. třídě ochrany ZPF a do
nezastavěného území je z této plochy navrženo k navrácení 1,02 ha. Vymezení ploch Zm1-5 v rozsahu 0,35 ha a
Zm1-6 v rozsahu 0,2 ha je tedy kompenzováno částečným vypuštěním zastavitelné plochy ZJ 1 situované jižně.
Zrušení této části dosud zastavitelné plochy ZJ 1 je označeno jako plocha Zm1-9b (viz dále).
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plocha Zm1-8
Plocha je vymezena pro individuální pobytovou rekreaci. Oproti původnímu požadavku pro trvalé bydlení je tato
plocha rovněž plošně redukována na přibližně 2/3 požadované výměry tak, aby dotčení půdy nejvyšší kvality bylo
menší. Plocha Zm1-8 je vymezena v přímé návaznosti na místní komunikaci, z níž bude plocha stejně tak jako
sousední stávající plocha RP dopravně napojena a obsloužena. Další důvody vymezení jsou uvedeny v kap. C.11.3.
Úrodné, vysoce kvalitní zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany jsou vymezením plochy Zm1-8 částečně dotčeny
(necelá polovina rozlohy – tj. 0,08 ha). Tyto půdy jsou nespornou hodnotou chráněnou podle zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, kterou je nutné chránit s ohledem na její mimořádně vysokou
úrodnost jako jeden ze společenských statků. Dle § 4 zákona 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje
nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. V daném případě nejde o veřejný zájem.
Vzhledem k vymezení této zastavitelné plochy pro bydlení na kvalitních půdách I. třídy ochrany bylo nutné přistoupit
k tzv. kompenzaci neboli navrácení některé dlouhodobě nevyužité zastavitelné plochy určené pro bydlení zpět do
nezastavěného území do ZPF. Po domluvě s obcí a vzhledem ke stáří platného územního plánu (nabytí účinnosti
21.10.2011) a s ohledem na ustanovení §102 stavebního zákona byla vypuštěna část nejrozsáhlejší zastavitelné
plochy pro bydlení na území obce ZJ1 nacházející se v I. třídě ochrany zemědělského půdního fondu, která není
dlouhodobě využita. S částečným navracením zastavitelné plochy ZJ1 do ZPF souhlasil i vlastník pozemků
nacházejících se v této ploše. Plocha ZJ1 se nachází v I. třídě ochrany ZPF a do nezastavěného území bylo z této
plochy navráceno 1,02 ha. Vymezení plochy Zm1-8 je tedy kompenzováno částečným vypuštěním zastavitelné
plochy ZJ 1 situované v sídle Ješetice (tato kompenzace v ploše ZJ 1 je určena také pro zábor ploch Zm1-2, Zm1-5,
Zm1-6, příp. dalších).
plocha Zm1-9a
Vymezení komunikace po okraji redukované plochy ZJ 1 nově stabilizuje a zpřístupní pozemky na východní straně
sídla Ješetice v rozsahu, který je úměrný předpokládanému využití. Stabilizovaná komunikace zároveň zpřístupní
návrhové plochy Zm1-5 a Zm1-6, které budou do doby realizace komunikace zpřístupněny po stávajících
komunikacích z jižního a východního směru (z velké části vedených mimo zastavěné území). Jedná se o změnu
využití zastavitelné plochy (dosud BSV – plochy bydlení smíšené venkovské), nikoliv nový zábor.
plocha Zm1-9b
Změnou územního plánu se zreálňuje rozsah této zastavitelné plochy. dalším důvodem je i kompenzace za nově
vymezené zastavitelné plochy – z části rovněž v nejvyšší I. třídě dle BPEJ. Z dosavadní výměry 1,67 ha se 0,1 ha
vyčleňuje na stabilizaci komunikace (plocha Zm1-9a) a větší část plochy (dále od zástavby sídla) se navrhuje ke
zrušení její zastavitelnosti a ponechání současného využití O - Plochy zemědělské půdy - orná a trvalé travní
porosty. Výměra této rušené části (dosud BSV – návrh) je 1,02 ha.

C.15.7

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky
určené k plnění funkcí lesa

Podmínky ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa formuluje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění.
V § 14, odst. (1) zákona je uvedeno, že zpracovatelé a pořizovatelé územně plánovací dokumentace: „… jsou povinni
dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení,
která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější;
přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení …“.
Pokud dojde k záboru lesa, je nutné v souladu s § 13, odst. (2) výše zmíněného zákona dbát zejména na následující:
(2) Při využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům musí být zejména
a) přednostně použity pozemky méně významné z hlediska plnění funkcí lesa a zajištěno, aby použití
pozemků co nejméně narušovalo hospodaření v lese a plnění jeho funkcí,
b) dbáno, aby nedocházelo k nevhodnému dělení lesa z hlediska jeho ochrany a k ohrožení sousedních
lesních porostů,
c) nenarušována síť lesních cest, meliorací a hrazení bystřin v lesích a jiná zařízení sloužící lesnímu
hospodářství; v případě nezbytného omezení jejich funkcí musí být uvedena do původního stavu, a není-li to
možné, zajištěno odpovídající náhradní řešení,
d) zřizovány pozemní komunikace a průseky v lese tak, aby jejich zřízením nedošlo ke zvýšenému ohrožení
lesa, zejména větrem a vodní erozí.
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Z hlediska ochrany pozemků učených pro plnění funkcí lesa sleduje vyhodnocení zejména dvě skutečnosti. Jednak
zda je navrhován zábor těchto pozemků, a dále pak přiblížení záměrů k hranici lesa na vzdálenost kratší než 50 metrů
(k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa dává souhlas příslušný orgán státní správy lesů).
Další kritérium, které může řešení územního plánu ovlivnit (například trasováním liniových záměrů), se týká dělení
lesních porostů. §12 lesního zákona v odstavci 3) uvádí:
"Dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha, vyžaduje souhlas orgánu
státní správy lesů. Orgán státní správy lesů souhlas nevydá, jestliže by dělením vznikly pozemky
nevhodného tvaru nebo velikosti, neumožňující řádné hospodaření v lese."
Změna územního plánu nenavrhuje rozvojové plochy, které by vedly k záboru lesních pozemků. Pouze několik
ploch zasahuje (zčásti) do pásma 50 m od okraje lesa. Rozsah zásahů do ochranného pásma je zakreslen ve
výkresu 5a, 5b a rovněž je vyjádřen v následujícím seznamu:
Zm1-1a – jen malý okraj na jihu – cca 20 m od okraje lesa
Zm1-1b – cca ½ plochy v pásmu 50 m od okraje lesa, část v těsném sousedství lesa
Zm1-3 – plocha přímo sousedí s pásmem 50 m od okraje lesa (plocha je vymezena s ohledem k OP lesa)
Ostatní plochy nejsou dotčeny pásmem 50 m od okraje lesa.

C.16

Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění

Bude doplněno po veřejném projednání.

C.17

Vyhodnocení připomínek a stanovisek

C.17.1

Vyhodnocení stanovisek k návrhu změny územního plánu po veřejném
projednání

Bude doplněno po veřejném projednání.

C.17.1

Vyhodnocení připomínek k návrhu změny územního plánu dle § 52 odst. 3
stavebního zákona

Bude doplněno po veřejném projednání.

D Grafická část odůvodnění změny č. 1 územního plánu

E Příloha č. 1 - Srovnávací text s vyznačením změn v textové části
územního plánu Ješetice

Územní plán Ješetice – Změna č. 1 (zkrácené pořízení), návrh pro veřejné projednání

77

