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RBK – regionální biokoridor 
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ÚS – územní studie 
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VDJ – vodojem 
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ZÚO – zastavěné území obce 
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1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISK A ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
VYDANOU KRAJEM  

1.1. SOULAD NÁVRHU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S  ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE: 

Územní plán Sedlejov stanovuje podmínky pro rozvoj a hospodárné využití zastavěného území, 
lokalizuje zastavitelné plochy, zajišťuje ochranu nezastavěného území a není zpracován v rozporu 
s Politikou územního rozvoje České republiky schválenou usnesením vlády ČR. Katastrální území 
Sedlejov nenáleží do žádné z rozvojových oblastí řešených politikou územního rozvoje, neprochází 
zde žádná rozvojová osa a území leží mimo vymezené specifické oblasti. 

SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM: 

V průběhu zpracování územního plánu byl za územně plánovací podklad považován konceptem ÚP 
VÚC kraje Vysočina (2004) a Zásady územního rozvoje kraje Vysočina (které byly ve fázi 
projednávání). Územní plán je zpracován v souladu k výše uvedeným územně plánovacím 
podkladům, řešené území není dotčeno rozvojovými osami a oblastmi „krajské“ územně plánovací 
dokumentace. 

 

Řešení je v souladu s Aktualizovaným programem rozvoje kraje Vysočina, zejména aktivitami 
související s cíly (číselné označení dle „Aktualizace“) - 1.3. ekonomická stabilizace venkova 
s důrazem na integraci ekonomických aktivit a polyfunkční využívání krajiny, 1.4. podpora rozvoje 
cestovnímu ruchu a 4.1. podpora trvalé udržitelnosti krajiny Vysočiny. 

 Plán rozvoje vodovod ů a kanalizací  (PRVKUK) – (AQUA PROCON, a.s., 2004) Pro územní plán 
obce z této dokumentace vyplývají požadavky na řešení kanalizace Sedlejov – Urbanov – Žatec, ÚP 
tento požadavek splňuje vymezením koridoru pro technickou infrastrukturu v k.ú. Sedlejov  

 

1.2. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PL ÁNOVÁNÍ, 
ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A 
URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRAN U 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Navržené řešení územního plánu respektuje zásady udržitelného rozvoje venkovského prostoru a 
koordinuje požadavky na ochranu hodnot území: 

• navrhuje diferencovaný přístup k ochraně hodnot území 

• navrhuje podmínky pro rozvoj území, které zajišťují zachování, popř. kultivaci souladu přírodních a 
civilizačních složek v území 

• v koncepci rozvoje území respektuje limity využití území a podmínky pro ochranu životního 
prostředí 

1.3. VYHODNOCENÍ NÁVRHU Z HLEDISKA VLIVU NA ÚZEMÍ N AVAZUJÍCÍCH 
OBCÍ, POŽADAVKY NA KOORDINACI 

1.3.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

Obec Sedlejov nemá schválený územní plán, pouze urbanistickou studii z r. 1998. 
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název kód základní 
územní jednotky 

názvy ZSJ kód ZSJ počet katastrů NUTS 4 

Sedlejov 587885 Sedlejov 1468380 1 CZ0612 
 

Počet obyvatel 261 ( k 31.12. 2007 ) 

Rozloha řešeného území 749 ha 

Kraj Vysočina 

Okres Jihlava 

Obec s rozšířenou působností Telč 

Pověřený úřad, Stavební úřad Telč 

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ OBYVATELSTVA : 

obec rok přirozený přírůstek stav 31.12. 

Sedlejov 1972 -4 257 

Sedlejov 1975 -6 234 

Sedlejov 1980 1 208 

Sedlejov 1991 3 258 

Sedlejov 1995 1 280 

Sedlejov 2000 -4 276 

Sedlejov 2005 -1 267 

Sedlejov 2007 0 261 

 

1.3.2. POSTAVENÍ OBCE V SYSTÉMU OSÍDLENÍ, ROZVOJ ÚZ EMÍ A URBANISTICKÁ 
KONCEPCE 

Nové administrativní rozdělení státu na kraje, platné od 1.1.2000 řadí obec do kraje Vysočina, jehož 
centrum – město Jihlava, vzdálené cca 25 km, je dopravně dobře dostupné. 

Obslužnou a pracovní funkci na vyšší úrovni poskytuje obci město Telč, která pro obec plní i funkci 
pověřené obce a obce s rozšířenou působností. Město Telč je dobře dopravně dostupné po silnici III. 
třídy, vzdálenost činí cca 5,5 km. 

Obec má těsnou spolupráci s nejbližším okolím a to jak v oblasti technického vybavení (plynovod, 
vodovod), tak i v oblasti komerčních služeb. 

Obec Sedlejov leží mimo hlavní a vedlejší rozvojové osy kraje v klidném a kvalitním životním 
prostředí. Je součástí širšího území - Javořické vrchoviny, území, které si zachovalo maximum 
přírodních hodnot a vysokou kvalitu životního prostředí a jehož kvalita krajinného rázu a symbióza 
osídlení s krajinou je jedinečná. 

Území obce Sedlejov sousedí s těmito obcemi (k.ú.): 

• na SZ Třeštice 

• na severu Hodice 

• na SV Panenská Rozsíčka 

• na východě Nevcehle 

• na JV Urbanov 

• na jihu Žatec 

• na JZ Mysliboř 

• na západě Telč ( Studnice u Telče ) 

Návrh urbanistické koncepce neovlivní přímo navazující území, vazby a požadavky na koordinaci jsou 
zejména v technické infrastruktuře a v územním systému ekologické stability. 
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1.3.3. DOPRAVNÍ VAZBY, CYKLISTICKÉ TRASY  

Řešeným územím vede železniční trať č. 227 Kostelec u Jihlavy – Slavonice, která je vyčleněna 
z celostátní dráhy jako regionální dráha. Dále přes řešené území prochází silnice III/02321 ( Telč – 
Mysliboř - Sedlejov   ) ukončená na křižovatce s MOK v JZ části obce.  

Přes řešené území je směrována značená cyklistická trasa č. 5091 ve směru od Telče do Sedlejova a 
pokračuje na Panenskou Rozsíčku. Tato cyklotrasa se v obci kříží s cyklotrasou č. 5123, která vede 
přes Třeštice do Sedlejova a pokračuje na Urbanov, Rozsíčky, Radkov. 

1.3.4. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA  

V řešeném území jsou respektovány nadřazené sítě technické infrastruktury ( vodovod Nová Říše – 
Třešť ). 

1.3.5. KONCEPCE ŘEŠENÍ KRAJINY, OCHRANY P ŘÍRODY A ÚSES 

Koncepce řešení krajiny nemá vliv na navazující území obcí. Rozvojové plochy navrhované z důvodů 
vyšší prostupnosti krajiny nenavrhují takové plochy, které vyvolávají změny v navazujícím území. 

Z hlediska územního systému ekologické stability byly dodrženy zásady návaznosti na okolní území 
použitím územně technických a oborových podkladů. Nápojné body jednotlivých skladebných částí 
jsou jednoznačné. Jsou vázány na vodní toky nebo navazují na skladebné části vymezené na území 
sousední obce. 

Pro katastrální území Sedlejov nebyla dosud zpracována žádna dokumentace týkající se ÚSES. 
Zohledněny však byly dokumentace obsahující řešení regionálního a nadregionálního ÚSES v rámci 
širších území a řešení ÚSES v územních plánech sousedních obcí: 

• Územně technický podklad regionální a nadregionální ÚSES (ÚTP NRaR ÚSES); 

• Koncept územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina (ÚP VÚC); 

• Územní plán obce Panenská Rozsíčka (Urbanistické studio Brno 2006); 

• Územní plán obce Hodice (Urbanistické studio Brno 2006); 

• Územní plán obce Třeštice (Urbanistické studio Brno 2006). 

Dle ÚTP NRaR ÚSES prochází při severní hranici katastru Sedlejova osa nadregionálního biokoridoru 
označeného republikovým kódem K 123 (specifikovaná pro mezofilní bučiná společenstva). Ve 
vzdálenosti do 2 km podél této osy je vymezena její ochranná zóna, do které spadá severní část 
katastru Sedlejova. Ochranná zóna ve své podstatě (deklaratorně) rozšiřuje vlastní plochu 
nadregionálního biokoridoru o všechny významné krajinné prvky a krajinné segmenty s ekologickou 
stabilitou 4 až 5 spolu s prvky regionálního a lokálního ÚSES situovanými v prostoru ochranné zóny. 
Tyto krajinné segmenty jsou tak považovány za součást nadregionálního biokoridoru a slouží k 
podpoře jeho koridorového efektu. Ochranná zóna není v územním plánu vymezena, protože má k 
předmětným částem krajiny pouze deklaratorní charakter.  

Do trasy (reprezentované osou) nadregionálního biokoridoru je vloženo regionální biocentrum RBC 
661 Skalníky, ze kterého vychází regionální biokoridor RBK 551. Poloha regionálního biocentra a 
regionálního biokoridoru vychází z ÚTP NRaR ÚSES, ve směrném části ÚP VÚC je dále zpřesněna a 
zapracována do územních plánů sousedních obcí. 

Detailní vedení trasy a plošné vyjádření regionálního biokoridoru RBK 511, včetně polohy vložených 
lokálních biocenter, jsou navrženy na základě podrobného terénního průzkumu.  

Poloha biocenter a biokoridorů jednotlivých větví lokálního ÚSES vychází opět z podrobných terénních 
průzkumů a zohlednění přírodních charakteristik a aktuálního stavu území. Návrh ÚSES  na katastru 
Sedlejova do jisté míry předjímá řešení ÚSES v sousedních katastrech, ve kterých dosud není 
zpracováno (Studnice u Telče, Mysliboř, Žatec na Moravě, Urbanov, Nevcehle).   
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1.4. SOULAD NÁVRHU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 

 ÚP Sedlejov je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek č. 
500/2006 Sb.  o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti a č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 
Pořizovatel přezkoumal územní plán Sedlejov v rozsahu dle §53 odst.4. stavebního zákona a 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména pak z hlediska cílů a úkolů územního plánování, tj. 
ustanovení §§ 18 až 19 stavebního zákona, územní plán Sedlejov je s nimi v souladu. 

 

1.5. SOULAD NÁVRHU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A 
SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ 

 Úřad územního plánování oznámil místo a dobu konání společného jednání o návrhu ÚP 
podle ustanovení § 50 stavebního zákona dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Sedlejov a 
sousedním obcím dopisem ze dne 3.4.2008 pod č.j. MěÚ Telč 2504/2008ORÚP-Kra. 

 Společné ústní jednání se konalo dne 29.4.2008 na MěÚ Teč. Obsahem oznámení byla i 
výzva dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek a sousedním obcím k uplatnění připomínek, a to 
včetně lhůty pro jejich uplatnění. Zároveň dotčené orgány, krajský úřad, obec Sedlejov a sousední 
obce pořizovatel vyrozuměl, že k později uplatňovaným stanoviskům se nepřihlíží a že návrh ÚP bude 
vystaven k nahlédnutí během jednání a po dobu 30 dnů  ode dne jednání. 

1.5.1. LIMITY STANOVENÉ ZVLÁŠTNÍMI PRÁVNÍMI P ŘEDPISY 

Limity využití území podle zvláštních předpisů byly při řešení respektovány, graficky zobrazitelné limity 
jsou zobrazeny v koordinačním výkrese – č. 4. Dle těchto právních předpisů je nutno respektovat tato 
stávající zařízení, kulturní a přírodní hodnoty včetně podmínek jejich ochrany. 

1.5.2. NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY  

Národní kulturní památky se v řešeném území nenacházejí, ani památkově chráněná území a jejich 
ochranná pásma nejsou v řešeném území vymezena. 

V řešeném území se nachází tyto nemovité kulturní památky zapsané v ÚSKP: 

Číslo rejstříku Obec/k.ú. čp. Památka Ulice,nám./umístění 

26021/7-5208 /Sedlejov - Pamětní kámen Při cestě k Urbanovu 

1.5.3. ARCHEOLOGIE 

Řešené území je z hlediska archeologického zájmu považováno za území s archeologickými nálezy. 

Při jakýchkoliv zásazích do terénu, který lze označit za území s archeologickými nálezy, je třeba 
respektovat § 21-23 zákona č. 20/1987 Sb. Stavebník je povinen záměr stavební činnosti oznámit 
Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území 
záchranný archeologický průzkum. 

1.5.4. OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT 

V řešeném území se nachází přírodní památka – PP Rašelinné jezírko Rozsička s ochranným 
pásmem 50 m od MZChÚ. Dále se v území nachází významný krajinný prvek VKP Hájek u Sedlejova. 
Další významná území jsou s obecnou ochranou přírody dle zákona č.114/92 Sb ( VKP „ex lege“ ). 
Jsou to všechny plochy lesů, všechny toky, nivy, plochy mokřadů a rybníků. Tato území mají 
v řešeném území významné zastoupení. Památné stromy nejsou na katastru obce vyhlášeny. 

Přírodní park není v území vyhlášen.  
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1.5.5. OCHRANNÁ PÁSMA  

ochrana dopravní a 
technické 
infrastruktury  

• silniční ochranné pásmo silnice III.třídy - 15 m od osy vozovky nebo osy 
přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle zastavěné území 

• ochranné pásmo železnice 60 m od osy krajního kolejiště 
• ochranné pásmo nadzemního vedení VN 22 kV – 10 (7)m od krajního vodiče 
• ochranné pásmo stožárové trafostanice – 10 (7)m 
• ochranné pásmo středotlakých plynovodů  v zastavěném území - 1 m od 

povrchu potrubí 
• u ostatních středotlakých plynovodů mimo zastavěné území – 4 m od povrchu 

potrubí 
• ochranné pásmo u technologických objektů – 4 m 
• ochranné pásmo vodovodních řadů do DN 500 včetně - 1,5 m od povrchu 

potrubí 
• ochranné pásmo kanalizačních stok do DN 500 včetně - 1,5 m od povrchu 

potrubí 
• ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení - 1,5 m od povrchu 

vedení 
• ochranné pásmo radioreléového paprsku 

ochrana p řírodních 
zdroj ů 

• ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně 

ochrana p řírodních 
hodnot  

• ochranné pásmo přírodní památky 50 m od MZChÚ 
• ochranné pásmo NRBK 

ostatní limity • manipulační pásmo vodních toků – 6 ( 8 ) m od břehové hrany 
• záplavové území Q100 ( Moravská Dyje ) 
• hlukové pásmo železnice – 50 m od osy kolejiště  

 

1.5.6. HLUK Z DOPRAVY  

STANOVENÍ HLUKOVÉHO PÁSMA ŽELEZNIČNÍ TRATI Č. 227 KOSTELEC U JIHLAVY – 
SLAVONICE : 

Intenzita dopravy :  

- den ( 6 hod – 22 hod. ) 18 x osobní vlak, 2 x nákladní vlak   

- noc ( 22 hod. – 6 hod. ) 3 x osobní vlak, 1 x nákladní vlak 

Hlukové pásmo stanoveno : 

R1 = 60 x 10 ( 38,8 – 40 ) /10 = 45,5 m = 50 m ( od osy kolejiště )  

Hladina hluku ve dne bude : 

LAeqd = 45 – 10 log(50/60) = 45,8 dB < 50 dB 

Hladina hluku ve noci bude : 

LAeqn = 38,8 – 10 log(50/60) = 39,6 dB < 40 dB 

 

1.5.7. OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

Na správním území obce je vyhlášeno záplavové území Q100 Moravská Dyje. Záplavové území je 
vyznačeno ve výkrese č. 4 – Koordinační výkres. 

2. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  

Požadavky „Zadání pro vypracování územního plánu Sedlejov“, které bylo zpracováno a schváleno 
zastupitelstvem obce v roce 2006, jsou naplněny a v územním plánu splněny . Zadání ÚP bylo 
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vypracováno a schváleno v působnosti stavebního zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění. V souladu 
s ustanovení § 188 odst. 3 stavebního zákona se za schválené zadání ÚP Sedlejov považuje zadání 
schválené dle zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platném 
k 31.12.2006. 

Návrh územního plánu byl pořízen v roce 2007 v souladu s § 50 SZ, tedy v době působnosti  zákona 
č. 183/2006 Sb. Požadavek na vypracování konceptu územního plánu ani požadavek na vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území nebyl vznesen. 

 

3 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY, 
VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, 
ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZ EMÍ 

 

V souladu s ustanovení § 188 odst. 3 stavebního zákona a přechodným obdobím rozhodlo 
zastupitelstvo obce Sedlejov na svém jednání 21.3.2007, že upouští od zpracování konceptu 
územního plánu, územní plán obce není řešen ve variantách 

Komplexní zd ůvodn ění přijatého řešení  

 Předmětem řešení územního plánu Sedlejova je komplexní a vyvážený rozvoj řešeného 
území obce v plochách s rozdílným způsobem využití. Navrženy jsou plochy pro rozvoj bydlení 
individuálního, plocha občanského vybavení – sport a tělovýchova, plochy veřejných prostranství – 
veřejná zeleň, plocha smíšená výrobní, plochy pro účelové komunikace, doplnění technické 
infrastruktury, plochy pro založení prvků ÚSES a plochy smíšené nezastavěného území (jako 
protierozní a protipovodňové opatření), tak aby nebylo zásadním způsobem dotčeno nezastavěné 
území. 

Udržitelný rozvoj území, spočívá 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. 

Ze zpracovaných dokumentů ať z hlediska širších vztahů (z pohledu kraje Vysočina) a nebo vlastního 
místa je pro udržitelný rozvoj obce nutno splnit při řešení územního plánu v souladu se strategií 
rozvoje obce tyto požadavky ve třech pilířích udržitelného rozvoje: 

• společnost – v rámci územního plánu vytvořit územně technické podmínky pro vysokou životní 
úroveň obyvatelstva s kvalitním bytovým fondem zajistit dosažitelnost služeb, vzdělávacích 
zařízení, které základní podmínky pro rozvoj kvalitních lidských zdrojů 

• hospodářství - vytvořit územně technické podmínky pro podnikání, rozvoj cestovního ruchu a 
inovačních technologií 

• prostředí - vytvořit územně technické podmínky pro kvalitní životní prostředí poskytující 
maximální pohodu bydlení ve fungujícím organismu obce 

Vyhodnocení vliv ů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo r espektováno stanovisko 
k vyhodnocení     vliv ů na životní prost ředí 

 Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí vydal z hlediska vlivů koncepce na 
životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, 
k návrhu zadání  ÚP samostatný závěr zjišťovacího řízení pod č.j.  KUJI 57983/2006 OZP 1271/2006 
– závěr zjišťovacího řízení ( SEA ) ze dne 3.8.2006 s tím, že ÚP Sedlejov není nutno posoudit 
z hlediska vlivů na životní prostředí. Z tohoto důvodu není součástí návrhu ÚP vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území podle § 50 odst.  1 stavebního zákona. 

4. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVO TNÍ 
PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ  

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území v intencích nového stavebního zákona 
nebylo požadováno. 
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Obec Sedlejov není zatěžována většími negativními vlivy, kvalita životního prostředí je poměrně 
vysoká. Navržené řešení stabilizuje celkovou situaci. 

Řešení územního plánu vychází z potřeby účelného a intenzivního využití zastavěného území obce. 
Zástavba je navržena na nezastavěných plochách dle potřeb obce a požadavků občanů. 

 

5. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZÁBOR PŮDNÍHO FONDU (ZPF A PUPFL)  

5.1 VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bude provedeno ve smyslu 
zákona č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostřední ze dne 29. prosince 1993, 
kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady 
č. 10/1993 Sb. a přílohy 3 této vyhlášky a příslušného metodického pokynu. 

Hranice současně zastavěného území byla stanovena v rámci zpracování návrhu řešení ÚPO v září 
2007. 

Struktura p ůdního fondu v území obce Sedlejov          Struktura katastru, ČSÚ 2002 

Sedlejov ( ha ) 

Celková výměra 749 

Zemědělská půda 498 

-orná půda 384 

-zahrady 12 

-ovocné sady 3 

-TTP 99 

Nezemědělská půda 251 

-PUPFL 188 

-vodní plochy 8 

-zastavěné plochy 8 

-ostatní plochy 47 

Bonitované p ůdně ekologické jednotky 

Na základě kombinace klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je stanovena základní sazba 
odvodů za odnětí zemědělské půdy ve smyslu zákona ČNR č.334/1992 Sb. (příloha A). 

HPJ 29 – hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách, žulách a 
svorech a na výlevných kyselých horninách, středně lehké až lehčí, mírně štěrkovité, většinou 
s dobrými vláhovými poměry 

HPJ 34 – Hnědé půdy kyselé, hnědé půdy podzolové a jejich slabě oglejené formy v mírně chladné 
oblasti, většinou na žulách a rulách a na různých jiných horninách; většinou lehké, slabě až středně 
štěrkovité, s příznivými vláhovými poměry 

HPJ 37 –  Mělké hnědé půdy na všech horninách; lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až 
kamenité, v hloubce 0,3 m silně kamenité až pevná hornina; výsušné půdy (kromě vlhkých oblastí) 

HPJ 47 - oglejené půdy na svahových hlínách, středně těžké až středně skeletovité, náchylné k 
dočasnému zamokření  
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HPJ 50 - hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách  (hlavně žulách, rulách) s 
výjimkou hornin v HPJ 48, 49; zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až  kamenité, 
dočasně zamokřené 

HPJ 67 - glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích; středně těžké až velmi 
těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné převážně pro louky 

HPJ 73 - Oglejené půdy zbažinělé a glejové půdy svahových poloh; středně těžké až velmi těžké, 
zamokřené a s výskytem svahových pramenišť, i po odvodnění vhodné jen pro louky 

 

Pomocí pětimístného kódu BPEJ je přiřazena třída ochrany zemědělské půdy (I-V).  

Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokal it v grafické části dokumentace, údaje o 
celkovém úhrnu záboru ZPF 

Vyhodnoceny jsou všechny rozvojové plochy, celkové souhrny jsou provedeny pro plochy zabírající 
zemědělskou půdu. označeny jsou číselně a vyhodnoceny v tabelární formě.  

Rozvojové plochy nejsou rozděleny do etap.  

 

údaje o záboru ZPF podle navrženého funk čního využití  
 celkem v zastavěném 

území 
mimo zastavěné 

území 
zemědělská 

půda  
nezemědělská 

půda 

Bydlení 6,3526 ha 0 6,3526 ha 5,9328 ha 0,4198 ha 

Doprava 0,3975 ha 0,0401 ha 0,3574 ha 0,3386 ha 0,0589 ha 
Sport a tělovýchova 1,1268 ha 0 1,1298 ha 0,4034 ha 0,7234 ha 
Veř. prostranství -  
zeleň 

1,5584 ha 0 1,5584 ha 1,2169 ha 0,3415 ha 

Výroba 1,4453 ha 0 1,4453 ha 1,4453 ha 0 
Nezastavěné 
smíšené - přírodní 

3,7761 ha 0 3,7761 ha 3,6983 ha 0,0778 ha 

Celkem 14,6567 ha 0,0401 14,6166 ha 13,0353 ha 1,62 14 ha 

Navrhováno je 13,0353 ha záboru ZPF. Zábor vysoce chráněných půd (I. a II. třída ochrany) dosahuje 
hodnoty  0,6952 ha. 

Údaje o areálech a objektech staveb zem ědělské prvovýroby 

Zemědělská prvovýroba je zaměřena na živočišnou i rostlinnou výrobu. Areál pro zemědělskou výrobu 
je umístěn na jihovýchodním okraji obce. 

Uspo řádání zem ědělského p ůdního fondu a pozemkové úpravy 

V řešeném území nejsou zpracovány komplexní pozemkové úpravy (KPÚ), byla zpracována pouze 
jednoduchá pozemková úprava (JPÚ) – stavba zemědělské účelové komunikace. 

Zdůvodn ění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami 

Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území: nezemědělská půda využitelná pro 
rozvoj zastavitelného území je v řešeném území zastoupena v poměrně malém měřítku. Především se 
jedná o část současně zastavěného území obce a ostatní plochy. Plochy nezemědělské půdy mimo 
zastavěné území jsou využity především jako přírodně stabilizující plochy krajinné zeleně, případně se 
jedná o svažité pozemky bez možnosti obsluhy a technického vybavení.  

Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv zemědělské půdy 
v zastavěném území: zemědělská půda na nezastavěných částech stavebních pozemků je využívána 
především jako samozásobitelské zahrady a sady, enklávy velkovýrobně obhospodařované 
zemědělské půdy se v zastavěném území nevyskytují.  
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Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk : nejsou navrženy asanace a demolice, je však 
možno počítat s obnovou morálně i fyzicky zastaralého fondu. Ten je součástí stávajících funkčních 
ploch ( především pro bydlení ) v současně zastavěném území.  

Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídla orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny v dosavadní 
schválené dokumentaci: obec nemá platnou územně plánovací dokumentaci. 

Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na § 2 
zákona č. 114/1992 Sb. V platném znění co nejméně narušena krajina a její funkce: navrhované 
plochy zástavby neznemožňují obhospodařování a údržbu zemědělských ploch. Plochy pro rozvoj 
bydlení, výrobních aktivit, občanského vybavení a sídelní zeleně jsou umístěny v návaznosti na 
současně zastavěné území sídla. Nejsou vytvářeny samostatné enklávy osídlení.  

Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území v řešení 
návrhu územního plánu nejsou navrhovány žádné zásadní změny hydrologických a odtokových 
poměrů. Odtokové poměry v jednotlivých rozvojových lokalitách budou částečně ovlivněny výstavbou 
samotnou, k jinému ovlivnění nedojde. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny dešťovou 
kanalizací, na pozemcích bude zajištěna maximální kumulace dešťových vod pro zachování retenční 
schopnosti krajiny, tuto problematiku je třeba dořešit v podrobnější dokumentaci. 

Kvalita zemědělské půdy dle BPEJ a tříd ochrany: je uvedena v přiložené tabulkové části. Na 
zastavěné území navazují převážně plochy zemědělské půdy s nižším stupněm ochrany.  

Etapizace výstavby: není navržena  

Návrh lokalit pro vodní plochy : 

Nové vodní plochy nejsou na správním území obce navrhovány. 

 

Zdůvodn ění návrhu vzhledem k záboru ZPF ve t řídě ochrany I a II: 

Číslo 
lokality 

Funkce celková výměra třída 
ochrany 

výměra 
třídách 
ochrany I., II. 

popis lokality zdůvodnění lokality 

12 - NSp Nezastavěná 
smíšená – 
přírodní 

0,6332 ha I., V. 0,6322 ha Plocha na SZ okraji 
řešeného území 

Zábor plochy zemědělské 
půdy nezbytné k propojení ( 
doplnění ) prvku ÚSES –
částečně funkčního lokálního 
biokoridoru LBK 6  

18 - NSp   Nezastavěná 
smíšená – 
přírodní 

0,0602 ha I. 0,0602 ha Plocha na SZ okraji 
řešeného území 

Zábor plochy zemědělské 
půdy nezbytné k propojení ( 
doplnění ) prvku ÚSES –
částečně funkčního lokálního 
biokoridoru LBK 6 
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Tabelární vyhodnocení jednotlivých lokalit 

číslo 
navržené 

funkční využití 
lokality 

katastrální 
území 

úhrnná výměra lokality 
v ha 

výměra zemědělské půdy 
v lokalitě dle kultur v ha výměra 

nezem, 
ploch 

BPEJ, 

třída ochrany ZPF, 

výměra BPEJ I. a II. 
třídy ochrany 

 

celkem 
zastavěné území druh 

pozemku Celkem 
zastavěné 

území 
poznámka 

v Mimo v mimo 

1-B bydlení Sedlejov 1,4842 0 1,4842 
orná 
TTP 

zahrada 
1,4842 0 1,4842 0 

7.29.44 

7.67.01 

V. 

V. 
0  

2-B bydlení Sedlejov 0,9864 0 0,9864 orná 0,9368 0 0,9368 0,0496 7.29.44 V. 0  

3-B bydlení Sedlejov 1,5562 0 1,5562 
TTP 

zahrada 
1,5562 0 1,5562 0 

7.50.11 

7.29.44 
III. 0  

4-B bydlení Sedlejov 0,5514 0 0,5514 TTP 0,2073 0 0,2073 0,3441 7.47.10 III. 0  

5-B bydlení Sedlejov 1,2249 0 1,2249 
TTP 

zahrada 
1,1988 0 1,1988 0,0261 

7.50.11 

7.67.01 

III. 

V. 
0  

6-V výroba Sedlejov 1,4453 0 1,4453 TTP 1,4453 0 1,4453 0 7.50.11 V. 0  

7-
Os 

tělovýchova, 
sport 

Sedlejov 1,1268 0 1,1268 orná 0,4034 0 0,4034 0,7234 
7.47.10 

7.67.01 

III. 

V. 
0  

8-
Zv 

Veřejná 
prostranství - 
zeleň 

Sedlejov 0,3415  0,3415 - 0 0 0 0,3415 - - 0  

9-B bydlení  Sedlejov 0,5495 0 0,5495 orná 0,5495 0 0,5495 0 7.29.44 V. 0  

10-
Zv 

Veřejná 
prostranství - 
zeleň 

Sedlejov 0,3445 0 0,3445 orná 0,3445 0 0,3445 0 7.50.11 III. 0  

11-
Zv 

Veřejná 
prostranství - 
zeleň 

Sedlejov 0,5659 0 0,5659 TTP 0,5659 0 0,5659 0 7.50.11 III. 0  

12-
NSp 

Nezastavěné 
smíšené - 
přírodní 

Sedlejov 0,6332 0 0,6332 
orná 

TTP 
0,6332 0 0,6332 0 

8.73.11 

8.34.01 

V. 

I. 
0,6322 

Propojení 
částečně 
funkčního 
LBK 

13- 

NSp 

Nezastavěné 
smíšené - 
přírodní 

Sedlejov 0,2227 0 0,2227 TTP 0,1987 0 0,1987 0,0240 7.67.01 V. 0 

Propojení 
částečně 
funkčního 
LBK 

14-
NSp 

Nezastavěné 
smíšené - 
přírodní 

Sedlejov 0,0602 0 0,0602 TTP 0,0602 0 0,0602 0 8.34.24 I. 0,0602 

Propojení 
částečně 
funkčního 
LBK 

15-
Ds 

Doprava 
silniční Sedlejov 0,0518 0 0,0518 orná 0,0518 0 0,0518 0 7.29.44 V. 0  

16-
Du 

Doprava 
účelová Sedlejov 0,1451 0 0,1451 orná  0,1451 0 0,1451 0 7.29.44 V. 0  

17-
NSe 

Nezastavěná 
smíšená -
protierozní 

Sedlejov Plocha není předmětem vynětí ze ZPF 

18-
NSp 

Nezastavěné 
smíšené - 
přírodní 

Sedlejov 0,1284 0 0,1284 orná 0,1284 0 0,1284 0 8.34.24 III. 0 

Propojení 
částečně 
funkčního 
LBK 

19-
Zv 

Veřejné 
prostranství 
zeleň 

Sedlejov 0,3065 0 0,3065 TTP 0,3065 0 0,3065 0 7.67.01 V. 0  
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číslo 
navržené 

funkční využití 
lokality 

katastrální 
území 

úhrnná výměra lokality 
v ha 

výměra zemědělské půdy 
v lokalitě dle kultur v ha výměra 

nezem, 
ploch 

BPEJ, 

třída ochrany ZPF, 

výměra BPEJ I. a II. 
třídy ochrany 

 

celkem 
zastavěné území druh 

pozemku Celkem 
zastavěné 

území 
poznámka 

v Mimo v mimo 

20-
Ds 

Doprava 
silniční Sedlejov 0,0401 0,0401 0 - 0 0 0 0,0401 - - 0  

21-
Du 

Doprava 
účelová Sedlejov 0,1605 0 0.1605 

orná 
půda 0,1417 0 0,1417 0,0188 

7.50.11 

7.29.44 

III. 

V. 
0  

22-
NSp 

Nezastavěné 
smíšené - 
přírodní 

Sedlejov 1,6814 0 1,6814 
orná 

TTP 
1,6778 0 1,6778 0,0036 

7.47.10 

7.37.16 

7.37.46 

III. 

V. 

V. 

0 

Propojení 
částečně 
funkčního 
RBK 

 

5.2. VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE 
LESA 

Řešení územního plánu obce nenavrhuje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. V grafické 
části je vyznačena ve vybraných lokalitách hranice 50 m od okraje lesa. Navrhované rozvojové lokality 
nezasahují do pásma 50 m od okraje lesa. 
 
 

 

 


