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A VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
 
V grafické části územního plánu obce Sádek – Výkres základního členění území, Hlavní výkres - je 
vymezena hranice zastavěného území obce (ke dni 30. 4. 2018). 
 
 

B KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ 
 
Výchozí zásadou urbanistické koncepce územního plánu obce Sádek je rehabilitace cenných prvků 
historické struktury, spojená s jejím případným doplněním, a dále pak harmonické začlenění nových 
rozvojových území do kontextu daného obrazem obce na straně jedné a volnou krajinou a jejími 
hodnotami na straně druhé. Znamená to, že navrhovaná rozvojová území vycházejí z historických, 
logických vazeb v území a doplňují stávající strukturu, kterou je možno považovat za víceméně 
stabilizovanou. Hlavním hlediskem je udržitelnost celkového rozvoje území a ekologická únosnost jeho 
využívání. 

Úkolem územního plánu obce je jednak vymezit nová rozvojová území pro bydlení v rodinných 
domech a jednak vymezit plochy pro další rozvoj podnikatelských aktivit - výroby nerušící a služeb. 
 V rámci změny č. 2 bylo správní území obce Sádek (řešené území územního plánu obce) 
rozšířeno připojením části bývalého vojenského újezdu. 
 
 

C URBANISTICKÁ KONCEPCE 
 
ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE 
 
Lokality pro výstavbu rodinných domů navazují na dnes zastavěné obytné území a rozvíjejí jej dále 
směrem východním (lokalita BV1, doplňující proluky v zastavěném území, lokalita BV2) a západním, až 
na hranici řešeného území (lokality BV3 až BV6). Hlavními rozvojovými lokalitami jsou lokality BV3 až 
BV6. Všechny tyto lokality navazují na stávající strukturu zastavěného území, z toho vyplývá i dopravní 
obsluha těchto lokalit a jejich napojení na technickou infrastrukturu. V odloučené poloze od zástavby 
obce jsou vymezeny dvě plošně limitované lokality pro výstavbu rodinných domů (lokalita BV7 a lokalita 
BV8, obě pro jeden rodinný dům).  
 Na jihu, ve vazbě na stávající areál výroby nerušící, je umožněn územním plánem obce další 
rozvoj výroby nerušící (lokalita VN1). 
 Na jihovýchodě je vymezena lokalita VZ1 a lokalita SP1 – pro založení veřejné zeleně, resp. pro 
rozvoj sportovně rekreačních aktivit. 
 
SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ 
 
KRAJINA - NÁVRH OPATŘENÍ 
V rámci komplexních pozemkových úprav je třeba odtrubnit pramennou část Sádeckého potoka v 
údolnici na sever od silnice do Drahlína a zložit v travních a břehových porostech revitalizovaného toku 
dosud nefunkční část biokoridoru mezi biocentrem Na Homolce a biokoridorem vedeným po okraji lesa 
mezi biocentry V jámách a Pazdérky. 
 V souvislosti se záměrem založit na Drahlínském potoce v lokalitě U Dvora rybník, revitalizovat 
melioracemi kanalizovanou část Drahlínského potoka a vybudovat podél Drahlínského a Sádeckého 
potoka pěší turistickou stezku jako odbočku z budované turistické stezky vedené podél Litavky. 
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ZELEŇ V SÍDLE - NÁVRH OPATŘENÍ 
Parkovou úpravu návsi před prodejnou je třeba více zapojit do návesního prostoru, nejlépe jako volnou 
travnatou plochu bez křovin s vysokokmennými stromy základní velikosti, aby spoluzakládala celistvost 
a otevřenost centrálního obecního prostoru.  
 Porost ze strany rybníčku u areálu statku je třeba ze strany silnice prosvětlit, aby se mohla 
vodní plocha pohledově zapojit do úpravy jižního okraje návsi.  
 Při úpravách soukromých zahrad by mělo vycházet z toho, že ve venkovské zahradě tradičně 
převládají ovocné stromy. Ty by měly i nadále tvořit největší podíl v nich rostoucích dřevin. Neovocné 
dřeviny, užité k úpravě okolí budov a volně rostoucí v zahradách by měly napříště více odpovídat 
charakteru širšího okolí a povaze sídla. Vzhledem k zachovalému venkovskému až podhorskému rázu 
obce je možno jako jednoznačně nežádoucí dřeviny označit exotické jehličnany a zejména jejich 
zahradní kultivary. Druhově jsou nejméně vhodné zeravy (Thuja sp.) , cypřiše (Chamaecyparis sp.) a 
smrk pichlavý stříbrný (Picea pungens v. argentea).  
 Jehličnany by vůbec neměly přesáhnout 10% celkové druhové skladby. Druhově by měla 
dominovat přirozeným porostům okolí nebližší borovice lesní (Pinus silvestris) a na vhodných lokalitách 
jedle bělokorá (Abies alba). Použity mohou být i modřín opadavý (Larix decidua) a výjimečně i smrk 
ztepilý (Picea excelsa). 
 Z listnatých stromů mohou být dle konkrétních podmínek stanoviště použity dub letní a zimní 
(Quercus robur et petraea), buk lesní (Fagus silvatica), javor mléč (Acer platanoides), javor babyka 
(Acer campestre), javor klen (Acer pseudoplatanus), jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia), habr obecný 
(Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a bříza bělokorá (Betula 
alba), jeřáb obecný, muk a břek (Sorbus acuparia, aria et torminalis), vrby (Salix sp.), olše lepkavá 
(Alnus glutinosa) a střemcha hroznovitá (Padus racemosa).   
 V keřovém patře lze použít běžně sadovnicky užívané domácí i cizokrajné dřeviny jako 
například šeřík obecný (Syringa vulgaris), pamelník bílý (Symphoricarpus alba), růže (Rosa sp.), 
zimolez sp. (Lonicera sp.), pustoryl sp. (Philadelphus sp.), trojpuk sp. (Deutzia sp.) tavolník (Spiraea 
sp.), skalník sp. (Cotoneaster sp.), dřišťál sp. (Berberis sp.), meruzalka sp. (Ribes sp.), zlatice zahradní 
(Forsythia intermedia), štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides), čimišník stromkovitý (Caragana 
arborescens), netvařec křovitý (Amorpha fruticosa), rakytník řešetlákový (Hippophaë rhamnoides), 
hlošina úzkolistá (Eleagnus angustifolia), kalina vrásčitolistá (Viburnum rhytidophyllum), škumpa ocetná 
(Rhus tipina), klokoč speřený (Staphylea pinnata), tavola kalinolistá (Physocarpus opulifolius), komule 
sp. (Buddleia sp.), šácholan sp. (Magnolia sp.), hlohyně červená (Pyracantha coccinea), kdoulovec 
japonský (Chaenomeles japonica) apod. 
 
 

D KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
 
NÁVRH KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
 
Řešeným územím prochází silnice III.třídy III/11810 Lhota u Příbramě - Sádek a silnice III.třídy III/1185 
Obecnice - Hluboš. 

Silnice III.třídy a navazující místní komunikace vykazují v zastavěném území obce místy 
značné dopravní závady. Jedná se především o závady způsobené zúženým profilem a rovněž 
zhoršenou viditelností, jednotlivé úseky těchto komunikací jsou rovněž místy charakterizovány 
obtížnými směrovými a sklonovým poměry. Tyto uvedené závady je však možno pouze korigovat, pro 
jejich zásadní zlepšení, či odstranění by bylo nutno zasáhnout razantně do stávající struktury obce, což 
není žádoucí z hlediska uchování jejího charakteru. 
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 Lze konstatovat, že tyto silniční trasy i přes jistá problémová místa je třeba považovat pro 
návrhové období za stabilizované. V rámci běžné silniční údržby budou v rámci možností postupně 
upravovány pro vedení minimální silniční kategorie S7,5/60. 

Výše uvedené silniční trasy vytvářejí nosný komunikační skelet, na který jsou dále připojeny 
místní a účelové komunikace zpřístupňující části území až jednotlivé objekty a také jednotlivé 
obhospodařované pozemky a plochy. Návrh územního plánu obce prakticky plně respektuje současné 
uspořádání tohoto komunikačního systému. Systém je pouze místně doplňován z důvodů zajištění 
dopravní obsluhy nově  navrhovaných rozvojových lokalit obce. 
    
NÁVRH KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 
V rámci změny č. 2 územního plánu obce Sádek bylo navrženo umístění vodního zdroje a trasy 
vodovodního přivaděče do obce, vedeného mimo lesní pozemky v cestách (ostatních komunikacích) ve 
vlastnictví Vojenských lesů a statků ČR. Umístění vrtu bylo určeno geofyzikálním průzkumem 
(GEONIKA s.r.o., 10/2016). Po zřízení  hydrogeologického vrtu bude provedena čerpací zkouška a 
rozbor kvality vody, na jehož základě se rozhodne o případném způsobu úpravy vody tak, aby voda 
odpovídala požadavkům na jakost pitné vody. Do doby realizace popsaných vodárenských zařízení 
budou lokality BV7 a BV8 odkázány na vyhledání vlastních vodních zdrojů. Pro lokalitu BV 7 je 
navrženo prodloužení splaškové kanalizace od plochy BV2. Pro odvádění a likvidaci splaškových vod 
z návrhových ploch BV7 a BV8 v zásadě platí, že do doby výstavby splaškové kanalizace budou u 
nových domů zřizovány buď akumulační žumpy k vyvážení do ČOV nebo taková čistící zařízení, na 
jejichž odtoku do povrchových vod budou splněny podmínky nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění 
nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění 
vod.  Pro zásobování lokalit elektrickou energií bude využita resp. prodloužena stávající síť vedení 
nízkého napětí 0,4 kV. Zásobování teplem bude v plochách řešeno individuální volbou vlastníků 
nemovitostí. 
 
KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
 
Zásady uspořádání občanského vybavení veřejné infrastruktury jsou vyjádřeny v Hlavním výkresu 
(Plochy občanského vybavení – veřejné vybavení, Plochy občanského vybavení – sport a rekreace). 

Územní plán obce považuje stávající občanské vybavení za plošně stabilizované. 
 
KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
 
Zásady uspořádání veřejných prostranství jsou vyjádřeny v Hlavním výkresu. 

 
 

E KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
 
KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY  
 
Široká odlesněná enkláva Obecnického a Drahlínského potoka, která zabíhá do masivu Brd, je 
lemována zalesněnými vrchy Tok, Klobouček a Dubová hora na jihu a lesním masivem na táhlém 
hřebenu vrchů Brda, Sádka, Klouček a Slonovec na severu. S poklesem do údolí Litavky je rozdělena 
nízkým táhlým a jen částečně zalesněným návrším s vrchy V Dubkově a Hůrky. To dává zdejší krajině 
ráz mezihorského údolí. Řešené území leží na severovýchodním pokraji této enklávy. Vlastní obec je od 
ní oddělena hřbetem vrchu Na homolce a svým přimknutím k lesnímu komplexu, který sahá až po 
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vysoký horizont, má ráz horské osady. Jihozápadní část území, ukloněná do údolí Drahlínského potoka, 
má již jednoznačně ráz závěru pozvolna sestupujícího údolí. 
 Krajina řešeného území má vysokou estetickou a přírodní hodnotu a přestavuje proto potenciál 
pro rekreační využití. Regionální rozvojovou studií Litavka je do údolí situována trasa turistické a 
cyklistické stezky, která sleduje Litavku od Lázu po Rejkovice. 
 
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
 
TABULKA BIOCENTER 
 
Název biocentra Čísla parcel, na kterých je biocentrum vymezeno  Katastrální území 
Na Homolce 46, 50 , 51/2 Sádek 
Pazdérky 115/1 část Sádek 
U Dvora 266/1 část, 266/2 část, 266/3 část Sádek 
 464/1 část, 498/1 část, 520 část Lhota u Příbrami 
 315/1 část, 370/1, 544 Bratkovice 
 
NÁVRH REALIZAČNÍCH OPATŘENÍ  
S výjimkou biocentra U Dvora a části biokoridoru, jsou v řešeném území všechny části ÚSES funkční.  
 Změnou č.2 územního plánu obce Sádek se upravil územní systém ekologické stability – došlo 
k opravě chybného vedení lokálního biokoridoru, spojujícího bezejmennou vodoteč (dříve Sádecký 
potok) s plochou bývalého ovocného sadu Na homolce.  
 Nově trasovaný lokální biokoridor je veden od bývalého sadu Na homolce podél redukované 
zastavitelné plochy / lokality VN1 k polní cestě, kolem níž bude realizována výsadba dubové aleje, dále 
pak je lokální biokoridor veden k funkčnímu lokálnímu biokoridoru podél Drahlínského potoka.  
 Navrhované biocentrum U Dvora zaujme plochu a břehové porosty budoucího obnoveného 
rybníka na Drahlínském potoce na hranicích s kú Bratkovice a Lhota u Příbrami. Rybník bude založen v 
rámci programu Revitalizace říčních systémů Revitalizace by měla zahrnout i přírodě blízkou úpravu 
kanalizované části toku Drahlínského potoka, v jehož ose je vedena ne zcela funkční trasa lokálního 
biokoridoru. 
 Nefunkční, navrženou část biokoridoru mezi biocentrem Na Homolce a biokoridorem vedeným 
po okraji lesa na severním okraji obce mezi biocentry V jámách a Pazdérky, lze zložit v budoucích 
travních s břehových porostech při navrhovaném odtrubnění a revitalizaci pramenné části toku 
Sádeckého potoka v údolnici na sever od silnice do Drahlína. tato úprava je doporučením pro komplexní 
pozemkové úpravy. 
  
Změna č. 2 územního plánu obce Sádek stanovila následující regulativy pro využití ploch zahrnutých do 
územního systému ekologické stability: 

Hlavní funkční využití: podpora ekologické stability území a podpora uchování biologické 
rozmanitosti (realizace opatření, vedoucích ke zvýšení funkčnosti ÚSES, např. revitalizace, renaturace, 
výsadby autochtonních druhů, alternativní způsoby sanace území zasažených těžbou, využívající 
samovolnou či řízenou sukcesi apod.). 

Přípustné funkční využití: hospodářské využití (zemědělské, nebo lesnické), pokud současně 
vede ke zlepšení podmínek pro hlavní využití, nebo je s ním sloučené; v případě lesnického 
hospodaření je přípustné využití napomáhající přiblížení k přirozené druhové skladbě lesa (podpora 
přirozené, či přírodně blízké skladby porostů, spojená s přirozenou obnovou porostů, přírodně bližší 
způsoby hospodaření v lesích), v případech zemědělského hospodaření pak změna kultury směrem ke 
zvýšení ekologické stability. 
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Podmíněně přípustné funkční využití: opatření k hospodaření (zemědělskému, či lesnickému) 
na daných plochách.  Podmínkou je, že nepovedou ke snížení stabilizační funkce ÚSES, ke 
dlouhodobému zhoršení, omezení, či zamezení průchodnosti, přerušení spojitosti ÚSES. 

Nepřípustné funkční využití: v biocentrech umisťování nových staveb, sloužících pro výrobu 
energie, umisťování neprůchodného oplocení, či ohrazení; v biokoridorech umisťování nových staveb 
s výjimkou staveb dopravní a technické infrastruktury, u nichž je průchodnost biokoridoru zajištěna, 
umisťování neprůchodného oplocení, či ohrazení. 
 
Nová výstavba bude respektovat režim ochranného pásma 50 metrů od okraje lesních pozemků. 
 
 

F STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 
 S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
 
Řešené území Územního plánu obce Sádek je členěno na jednotlivé polyfunkční plochy – stabilizované 
plochy a plochy změn. Pro jednotlivé plochy jsou stanoveny následující podmínky funkčního využití a 
prostorového uspořádání.  
 Pro jednotlivé lokality (plochy zastavitelné) jsou uvedeny případné doplňující podmínky. 
 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (§8 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném znění) 
 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – BYDLENÍ VENKOVSKÉ   (BV) 

Hlavní funkční využití: stavby pro bydlení – rodinné domy. 
Přípustné funkční využití: stavby dopravní a technické infrastruktury a stavby doplňkové, 

související s hlavním využitím plochy. 
Podmíněně přípustné funkční využití: školská zařízení, kulturní zařízení, sportovní zařízení, 

zdravotnická a sociální zařízení, církevní zařízení, zařízení veřejného stravování, obchodní zařízení a 
zařízení služeb (do kapacity 200 m2 hrubé podlažní plochy).  Podmínkou je, že nesmí být v rozporu s 
hlavním funkčním využitím, nesmí nijak narušit stávající charakter území a nesmí nijak snižovat svým 
provozem stávající obytný standard území. 

Nepřípustné funkční využití: veškeré funkční využití, které je neslučitelné, není v souladu, či 
nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkčním využitím. 

Prostorové uspořádání: max. zastavěnost pozemku nadzemními objekty: 35% (pro pozemky o 
velikosti 1.000 m2 až 2.000 m2), resp. 20% (pro pozemky o velikosti 2.001 m2 až 3.000 m2), resp. 10% 
(pro pozemky o velikosti 3.001 m2 a větší); minimální zastoupení zeleně na pozemku: 40%; max. 
podlažnost objektů: 2 nadzemní podlaží; max. výška nadzemních objektů: 10,0 metrů od průměrné 
hladiny terénu v půdorysu objektu; min. velikost pozemku: 1.000 m2; v zastavěném území jsou 
připuštěny výjimky z uvedených prostorových regulativů podle aktuální situace (s výjimkou max. 
podlažnosti); minimální šířka uličního prostoru bude 8,0 m (mezi hranicemi protilehlých pozemků); 
odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku. 

Lokalita BV3 - doplňující podmínky: 
Min. velikost pozemku: 1.200 m2. 

Lokalita BV4 - doplňující podmínky: 
Min. velikost pozemku: 1.200 m2. 

Lokalita BV5 - doplňující podmínky: 
Min. velikost pozemku: 1.200 m2. 
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Lokalita BV6 - doplňující podmínky: 
Min. velikost pozemku: 1.500 m2. 

Lokalita BV7 - doplňující podmínky: 
Jedná se o lokalitu pro výstavbu jednoho rodinného domu. 
Podmínkou rozvoje této lokality bude prověření významu této lokality pro zvláště chráněné druhy rostlin a 
živočichů (včetně zohlednění migrační aktivity některých druhů). 

Lokalita BV8 - doplňující podmínky: 
Jedná se o lokalitu pro výstavbu jednoho rodinného domu. 
 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (§6 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném znění) 
 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  – VEŘEJNÉ VYBAVENÍ   (VV) 

Hlavní funkční využití: zařízení veřejné správy, školská zařízení, zdravotnická zařízení, sociální 
zařízení, kulturní zařízení, církevní zařízení. 

Přípustné funkční využití: -. 
Podmíněně přípustné funkční využití: ubytovací zařízení (do kapacity 20 lůžek), obchodní 

zařízení a zařízení služeb (do kapacity 150 m2 hrubé podlažní plochy). Podmínkou je, že nesmí být v 
rozporu s hlavním funkčním využitím a nesmí narušit stávající charakter území. 

Nepřípustné funkční využití: veškeré funkční využití, které je neslučitelné, není v souladu, či 
nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkčním využitím. 

Prostorové uspořádání: max. zastavěnost pozemku nadzemními objekty: 40%; max. podlažnost 
objektů: 2 nadzemní podlaží; max. výška nadzemních objektů: 10,0 m od průměrné hladiny terénu v 
půdorysu objektu; minimální šířka uličního prostoru bude 8,0 m (mezi hranicemi protilehlých pozemků);  
odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku. 
 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  – SPORT A REKREACE   (SP) 

Hlavní funkční využití: sportovní zařízení, sportovní plochy. 
Přípustné funkční využití: -. 
Podmíněně přípustné funkční využití: zařízení nezbytně nutná pro provoz plochy. Podmínkou 

je, že nesmí být v rozporu s hlavním funkčním využitím a nesmí narušit stávající charakter území. 
Nepřípustné funkční využití: veškeré funkční využití, které je neslučitelné, není v souladu, či 

nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkčním využitím. 
Prostorové uspořádání: odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku. 
Lokalita SP1 - doplňující podmínky: 

 Rozvoj lokality bude respektovat ochranné pásmo ČOV. 
 
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (§11 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném znění) 
 
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÉ HOSPODAŘENÍ   (ZH) 
Jedná se o plochy polyfunkční, vyhrazené téměř výhradně pro zařízení zemědělské výroby 
(zemědělského hospodaření), které pro svůj charakter, plošné nároky, případně pro rušivý vliv na svoje 
bezprostřední okolí není možno umístit do území obytného. Je nutno zajistit dostatečnou eliminaci 
rušivých dopadů těchto území na území ostatní (především území obytná, území veřejného vybavení a 
území rekreačního bydlení). 

Hlavní funkční využití: stavby a zařízení pro zemědělské hospodaření, plochy a zařízení pro 
skladování plodin, hnojiv a chemických přípravků pro zemědělství, manipulační plochy, stavby a 
zařízení pro provoz a údržbu, veterinární zařízení. 

Přípustné funkční využití: -. 
Podmíněně přípustné funkční využití: -. 
Nepřípustné funkční využití: veškeré funkční využití, které je neslučitelné, není v souladu, či 

nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkčním využitím. 
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Prostorové uspořádání: maximální zastavěnost stavebního pozemku nadzemními objekty: 
25%; minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku: 40%; max. výška nadzemních objektů: 8 m - 
od průměrné hladiny upraveného terénu v půdorysu objektu k nejvyššímu místu střešní konstrukce 
(měřeno bez výstupků charakteru komína, antény, nástřešního technologického zařízení 
vzduchotechniky apod.);  odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku. 

 
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  – VÝROBA NERUŠÍCÍ, OBCHOD, SLUŽBY   (VN) 

Hlavní funkční využití: stavby a zařízení pro výrobu nerušící, obchod a služby, plochy a zařízení 
pro skladování, stavby pro administrativu; nerušící výrobou, obchodem a službami se rozumí taková 
výroba, obchod a služby, kdy negativní účinky a vlivy staveb a jejich zařízení nenarušují provoz a 
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršují životní prostředí ve stavbách a v okolí jejich 
dosahu nad přípustnou míru; míra negativních účinků a vlivů a způsob jejich omezení musí být 
přiměřeně prokázány v dokumentaci pro územní řízení, popř. v projektové dokumentaci pro stavební 
povolení, a ověřeny po dokončení stavby měřením před vydáním kolaudačního rozhodnutí. 

Přípustné funkční využití: ubytovací zařízení (do kapacity 50 lůžek), zařízení veřejného 
stravování, čerpací stanice pohonných hmot. 

Podmíněně přípustné funkční využití: obchodní zařízení a zařízení služeb (do kapacity 2.000 m2 
hrubé podlažní plochy jedné provozní jednotky). Podmínkou je, že nesmí nijak narušit stávající 
charakter území. 

Nepřípustné funkční využití: veškeré funkční využití, které je neslučitelné, není v souladu, či 
nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkčním využitím. 

Prostorové uspořádání: max. zastavěnost pozemku nadzemními objekty: 50%; max. výška 
nadzemních objektů: 12 m od průměrné hladiny terénu v půdorysu objektu; minimální zastoupení 
zeleně v lokalitě: 40%; odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku. 
 
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (§10 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném znění) 
 
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY   (TI) 

Hlavní funkční využití: stavby a zařízení technické infrastruktury (zásobování vodou, 
odkanalizování a likvidaci odpadních vod, zásobování plynem, zásobování teplem, zásobování 
elektrickou energií, telekomunikace). 

Přípustné funkční využití: -. 
Podmíněně přípustné funkční využití: -. 
Nepřípustné funkční využití: veškeré funkční využití, které je neslučitelné, není v souladu, či 

nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkčním využitím. 
Prostorové uspořádání: max. zastavěnost pozemku nadzemními objekty: 100%; max. výška 

nadzemních objektů: 6 m od průměrné hladiny terénu v půdorysu objektu (výjimku lze připustit v případě 
technologických zařízení, které nelze realizovat jinak); odstav motorových vozidel nutno zajistit na 
vlastním pozemku. Případné nové trafostanice budou provedeny pouze jako stožárové, nebo podzemní. 

 
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (§7 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném znění) 
 
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ   (PVP) 
 Hlavní funkční využití: nezastavitelné plochy veřejných prostranství bez omezení přístupu; 
součástí veřejných prostranství je sídelní zeleň. 

Přípustné funkční využití: městský mobiliář. 
Podmíněně přípustné funkční využití: -. 
Nepřípustné funkční využití: veškeré funkční využití, které je neslučitelné, není v souladu, či 

nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkčním využitím. 
Prostorové uspořádání: -. 
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PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ, PARKY, HŘBITOVY  (VZ) 
Hlavní funkční využití: záměrně založené, případně záměrně dotvořené plochy zeleně. 
Přípustné funkční využití: -. 
Podmíněně přípustné funkční využití: -. 
Nepřípustné funkční využití: veškeré funkční využití, které je neslučitelné, není v souladu, či 

nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkčním využitím. 
Prostorové uspořádání: -. 
 

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (§13 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném znění) 
 
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ   (PV) 
 Hlavní funkční využití: vodní plochy a vodní toky. 

Přípustné funkční využití: stavby a zařízení pro provoz a údržbu dané plochy; technická 
infrastruktura. 

Podmíněně přípustné funkční využití: -. 
Nepřípustné funkční využití: veškeré funkční využití, které je neslučitelné, není v souladu, či 

nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkčním využitím. Zejména nelze v plochách 
vodních a vodohospodářských umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů, a dále 
taková technická opatření a stavby, která zlepší podmínku jeho využití pro účely rekreace a cestovního 
ruchu – hygienická zařízení, ekologická a informační centra. – V tomto případě lze umisťovat lze pouze 
nezbytné liniové stavby a stavby, zařízení a jiná opatření s nimi nezbytně související; v případě staveb, 
zařízení a jiných opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny 
se může jednat pouze o stavby, zařízení a jiné opatření v nezbytně nutném rozsahu, jinak musí být 
umisťována v jiných funkčně odpovídajících plochách. 

Prostorové uspořádání: -. 
Lokalita PV1 - doplňující podmínky: 
V této lokalitě bude vybudován suchý poldr, který bude dále využíván jako zemědělský půdní 

fond. 
 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (§14 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném znění) 
 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ   (PZ)  
 Hlavní funkční využití: zemědělský půdní fond (ZPF). 

Přípustné funkční využití: stavby a zařízení pro provoz a údržbu dané plochy. 
Podmíněně přípustné funkční využití: dopravní a technická infrastruktura – podmínkou je 

neexistence prokazatelně alternativního řešení. 
Nepřípustné funkční využití: veškeré funkční využití, které je neslučitelné, není v souladu, či 

nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkčním využitím. Zejména nelze v plochách 
zemědělských umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů, a dále taková technická 
opatření a stavby, která zlepší podmínku jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu – 
hygienická zařízení, ekologická a informační centra. - V tomto případě lze umisťovat lze pouze nezbytné 
liniové stavby a stavby, zařízení a jiná opatření s nimi nezbytně související; v případě staveb, zařízení a 
jiných opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny se může 
jednat pouze o stavby, zařízení a jiné opatření v nezbytně nutném rozsahu, jinak musí být umisťována v 
jiných funkčně odpovídajících plochách. 

Prostorové uspořádání: -. 
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PLOCHY LESNÍ (§15 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném znění) 
 
PLOCHY LESNÍ   (PL) 
 Hlavní funkční využití: hospodářské lesy. 

Přípustné funkční využití: turistické a cyklistické stezky na již existující cestní síti, opatření 
zvyšující retenční schopnosti krajiny (např. tůně), nejvýše do plochy 0,5 ha. 

Podmíněně přípustné funkční využití: -. 
Nepřípustné funkční využití: nová technická, či dopravní infrastruktura, zpevňování cest, 

veškeré stavby, včetně staveb dle §18 odst. 5 stavebního zákona, mimo typů a rozměrů staveb, 
uvedených v přípustném využití. Nepřípustná jsou opatření, či stavby zajišťující odvodnění pozemků. 
 
PLOCHY PŘÍRODNÍ (§16 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném znění) 
 
PLOCHY PŘÍRODNÍ   (PP) 

Hlavní funkční využití: pozemky, tvořící prvky územního systému ekologické stability, bezlesí; 
lesní porosty, rozptýlená krajinná zeleň, luční porosty, vodní toky a plochy, které jsou tvořeny především 
přírodními a přírodně blízkými ekosystémy; na těchto plochách jsou přípustné pouze činnosti 
k zachování, či zlepšení přírodě blízkého stavu lokality, a posílení jejich krajinotvorné a ekologicko-
stabilizační funkce. 

Přípustné funkční využití: turistické a cyklistické stezky na již existující cestní síti, opatření 
zvyšující retenční schopnosti krajiny (např. tůně), nejvýše do plochy 0,5 ha. 

Podmíněně přípustné funkční využití: -. 
Nepřípustné funkční využití: nová technická, či dopravní infrastruktura, zpevňování cest, 

veškeré stavby, včetně staveb dle §18 odst. 5 stavebního zákona, mimo typů a rozměrů staveb, 
uvedených v přípustném využití. Nepřípustná jsou opatření, či stavby zajišťující odvodnění pozemků. 
 
 

G VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY  
 
VPS - TI1  vodní zdroj - hydrogeologický vrt a vodovodní přivaděč 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 
 
Územní plán obce Sádek nevymezuje žádná veřejně prospěšná opatření. 
 
STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU 
 
Územní plán obce Sádek nenavrhuje žádné stavby ani opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti 
státu. 
 
PLOCHY PRO ASANACI 
 
Územní plán obce Sádek nenavrhuje žádné plochy pro asanaci. 
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H VYMEZENÍ 
 DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB 
 
Územní plán obce Sádek nevymezuje žádné další veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná 
opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. 
 
 

I VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ 
PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ 

 
Územní plán obce Sádek nevymezuje žádné plochy, pro něž by platilo, že podmínkou pro rozhodování 
o jejich budoucím rozvoji je pořízení územní studie. 
 
 

J VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU 
PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 
JEJICH VYUŽITÍ 

 
Územní plán obce Sádek nevymezuje žádné plochy, v nichž podmínkou pro rozhodování o změnách 
využití je pořízení a vydání regulačního plánu.  
 
 

K  STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 
 
Územní plán obce Sádek nestanovuje žádné pořadí změn v území. 
 
 

L VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY 
VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE 
VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ 
ARCHITEKT 

 
Územní plán obce Sádek nestanovuje žádné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část 
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. 
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M VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO 
ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ PODLE §117 ODST.1 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 
Územní plán obce Sádek nestanovuje žádné stavby, jež jsou nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení 
podle §117 odst.1 Stavebního zákona. 
 
 

N ÚDAJE O ÚZEMNÍM PLÁNU 
 
 
Územní plán obce Sádek – úplné znění po vydání změny č. 2 - sestává z textové části a z části 
grafické.  
 
 Část textová má celkem 14 stran a sestává z následujících kapitol: 
 
A Vymezení zastavěného území  
B Koncepce rozvoje území města   
C Urbanistická koncepce  
D Koncepce veřejné infrastruktury  
E Koncepce uspořádání krajiny  
F Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  
G Vymezení veřejně prospěšných staveb  
H Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb  
I Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií 

podmínkou pro rozhodování 
 

J Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou 
pro rozhodování o změnách jejich využití 

 

K Stanovení pořadí změn v území (etapizace)  
L Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může 

vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 
 

M Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle §117 odst.1 
stavebního zákona 

 

N Údaje o územním plánu  
 
 Část grafická obsahuje celkem 5 výkresů:  
 
1 Výkres základního členění území   1 : 5 000  
2 Hlavní výkres   1 : 5 000  
3 Hlavní výkres – technická infrastruktura   1 : 5 000  
4 Výkres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření   1 : 5 000  
5 Koordinační výkres   1 : 5 000  
   

 
 


