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Zastupitelstvo obce Pracejovice, p�íslušné podle § 6 odst.5 písm. c) zákona �.183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, za 
použití ustanovení § 43 odst.4 stavebního zákona, § 171 zákona �.500/2004 Sb., správní �ád ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�, §13 a p�ílohy �.7 vyhlášky �.500/2006 Sb., o územn� analytických 
podkladech, územn� plánovací dokumentaci a zp�sobu evidence územn� plánovací �innosti  
vydává, v souladu s § 84 odst. 2, písm. a) zákona �.128/2000 Sb., o obcích, v platném zn�ní, 
toto  

opat�ení obecné povahy - územní plán Pracejovic.
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I. územní plán  Pracejovice  

a) vymezení zastav�ného území 
Je  vymezena  hranice zastav�ného území. Zastav�né území bylo vymezeno k datu 31.10.2008. 
Viz grafická �ást –  všechny výkresy.  

b) koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
Koncepce rozvoje území vyplývá ze sou�asných trend� vývoje menších sídel.  V 

souvislostí s dobrou dopravní dostupností a celkovému umíst�ní v rámci kraje (5 km západn�
od Strakonic, Makarov cca 11 km.) má sídlo Pracejovice vcelku pozitivní p�edpoklady.  

Dopravní situace v území je stabilizovaná, �ešeným územím prochází silnice III. t�. a 
železnice.  

V návrhu ÚP je respektován dopravní koridor D 32 pro zdvojkolejení trat� Dív�ice – 
Horaž�ovice dle ÚP VÚC Písecko – Strakonicko. 

Rozsah území  �ešného územním plánem je dán správním územím obce Pracejovice (tj. 
katastrální území Pracejovice 445ha a Makarov355ha) s celkovou vým�rou 800 ha.  

Sousedními správními územími je  Koclov – spr. úz. Novosedly, Slou�ín, - spr. úz. 
Novosedly, Katovice, St�ela - spr. úz. Strakonice,  Nové Strakonice - spr. úz. Strakonice, 
Drachkov u Strakonic, Kraselov 
Hlavní cíle rozvoje . Cílem urbanistické koncepce ÚP je vytvo�it p�edpoklady pro kvalitní 
rozvoj sídla, cílem je zajistit ideální prost�edí pro bydlení, práci i rekreaci. Územní plán  musí 
zajistit p�edpoklady pro stabilitu, uspokojení požadavk� na bydlení a uspokojení požadavk� na 
pracovní p�íležitosti, zajišt�ní zázemí ob�anské vybavenosti a zlepšení sociáln� spole�enského 
klimatu, zajišt�ní rekrea�ního potenciálu v sídle a volné krajin�.  
Ochrana a rozvoj hodnot
Kulturní hodnoty  
H1 – centrální návesní prostor s kaplí v Pracejovicích - Ochrana –  P�i dalším rozvoji sídelní 
struktury a využití území, terénních úpravách a situování staveb je nezbytné respektovat 
charakter,hmoty, m��ítko, barevnost a materiálovou skladbu okolních objekt�. Na návsi 
nebudou vznikat soukromé p�íst�ešky pro garážování osobních automobil�. 
H2 – k�ižovatka u železni�ní stanice v Pracejovicích 
H3 – k�ižovatka s rybníkem v Pracejovicích 
H4 - centrální návesní prostor s kaplí v Makarov� Ochrana- v okolí respektovat dominantní 
hmotu a polohu kaple, zachovat klasickou barevnost 
H5 – zákoutí s klasickými pr��elími venkovských stavení v Makarov� - respektovat 
charakter,hmoty, m��ítko, barevnost a materiálovou skladbu okolních objekt�. 
H6 – nechrán�né drobné objekty v krajin�, k�íže apod.  
H7 – pohledové sm�ry 
- nemovité kulturní památky 
H8 – rýžovišt� zlata – archeologické stopy v lese H�l, kód 13255/3 - 5996 
H5 – venkovská usedlost �.p. 17 v Pracejovicích– z toho jen špýchar, kód 31793/3 – 4304 
H6 – venkovská usedlost �.p. 3 v Makarov�, kód 30600/3 – 4219 
H7 – venkovská usedlost �.p. 18 v Makarov�, kód 16500/3 – 4218 
V �ešeném území se nenachází národní kulturní památky. Územní plán se nesmí nikterak 
dotknout nemovité kulturní památky, ani archeologické lokality.  
	ešené území je územím s archeologickými nálezy. Ochrana – P�i p�íprav� výkopových prací 
je nutno se spojit s p�íslušným archeologickým pracovišt�m Památkového ústavu, který 
specifikuje p�ípadný rozsah archeologické pomoci. Má-li se provád�t stavební �innost na území 
s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby p�ípravy stavby povinni tento zám�r 
oznámit archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávn�né organizaci provést na 
dot�eném území záchranný archeologický výzkum. Obdobn� se postupuje, má-li se na takovém 
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území provád�t jiná �innost, kterou by mohlo být ohroženo provád�ní archeologických 
výzkum�.  
Hodnoty p�írodní  
Mezi nejvýznamn�jší p�írodní hodnoty �ešeného území náleží: 
��� – ve�ejná zele
 na návsi v Pracejovicích Ochrana- v maximální mí�e zachovat, doplnit, 
nahradit…
��� – rybník se skupinou vzrostlých strom� na návsi v Pracejovicích Ochrana- v maximální 
mí�e zachovat, dotvo�it b�ehy tak, aby m�ly p�irozený charakter 
��� -všechny významné krajinné prvky vyhlášené dle k tomu p�íslušného zákona –lesy 
��� -všechny významné krajinné prvky vyhlášené dle k tomu p�íslušného zákona –vodní 
plochy a toky, údolní niva 
Plochy lokálních biokoridor� a biocenter - ochrana skladebných �ástí územního systému 
ekologické stability (ÚSES) – viz regulativa  
Stávající zele
, typickou druhovou skladbu, tradi�ní umíst�ní a prostorotvornou funkci zelen�
je nutno respektovat.  Zastavitelné plochy nebudou narušovat krajinný ráz, stromo�adí �i 
biokoridory.  

hlavní urbanistické hodnoty sídla  
Ochrana – zachovat identitu, nové p�estavby, p�ístavby a modernizace musí respektovat 
tvarosloví hmot, klasickou materiálovou skladbu, barevnost, v maximální mí�e zachovat zdobné 
fasádní štukové prvky. 
P�írodní, civiliza�ní a kulturní hodnoty území jsou návrhem �ešení respektovány. V prostoru 
hlavních  hodnot - architektonický návrh staveb bude respektovat hmoty okolní zástavby a 
klasické materiály. Navržená nová zástavba bude respektovat m��ítko, charakter a hladinu 
stávající zástavby. Nesmí se nep�ízniv� uplat
ovat v��i tradi�ní zástavb� svým nadm�rným 
m��ítkem, nevhodným tvaroslovím, materiálovou skladbou �i barevností a také pohledov�. 
Nové objekty svou výškou nesmí p�ekro�it výškový horizont stávající zástavby a nesmí 
vytvá�et neúm�rné hmoty objekt�, nesmí využívat nových netradi�ních materiál�, které by se 
nevhodn� a rušiv� uplat
ovaly. V dalším podrobn�jším stupni je nutno vytvo�it p�edpoklady 
pro identitu a neopakovatelnost urbanistických prostor� sídla.  

Civiliza�ní hodnoty
Nejvýznamn�jší civiliza�ní hodnotou je technická vybavenost a dopravní systém-  
- vodovodní systém  
- silnice III. t�ídy 
- turistické trasy, cykloturistické trasy 
- elektrické vedení 22kV v�etn�  trafostanic 
Ob�anská vybavenost je v centru - V Pracejovicích je obecní ú�ad, knihovna, kapli�ka, 
hostinec, hasi�ská zbrojnice,  a fotbalové h�išt�. V Makarov� je kapli�ka. Další ob�anská 
vybavenost (škola, léka�, kostel, h�bitov) je ve Strakonicích a Katovicích. 
T�lovýchova: Východn� od sídla  Pracejovice je plocha sportovního areálu (h�išt� na tenis). 
Požadavky na vymezení dalších ploch pro ob�anskou vybavenost nejsou. Ochrana: využít a 
modernizovat stávající ob�anskou vybavenost   

�
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c) urbanistická koncepce, v�etn� vymezení zastavitelných 
ploch, ploch p�estavby a systému sídelní zelen�

Urbanistická koncepce  
 Koncepce �ešení je podkladem pro optimální zp�sob využití území pro všechny požadované 
funkce ve vlastním m�st�, okolních sídlech, jejich blízkém okolí a v celém správním území. 
Jedná se zejména o vymezení ploch s rozdílným funk�ním využitím.  
Návrh nové zástavby musí  akceptovat hlavní hodnoty sídla, (civiliza�ní, kulturní, ) –
archeologické lokality, prvky drobné architektury v krajin� – k�íže, boží muka, hrani�ní 
kameny, prostory centra…..viz – kap.b. , �ást Ochrana a rozvoj hodnot. Identita genia loci 
díl�ích prostor� - V zastav�ném území je nutné pod�ídit objemové �ešení a hmotovou strukturu 
dostaveb, nástaveb i novostaveb okolnímu charakteru zástavby.  
Základem identity sídla Pracejovice a jeho atmosféry je centrální náves s kaplí a prostor s vodní 
plochou p�ed obecním ú�adem, dále celá obec v nerozd�lené kompaktní podob�. V dolní �ásti 
obce se nachází pomník padlým a rodný d�m R. Berana ve kterém se nachází pohostinství. 
V Makarov� je to centrální návesní prostor s dochovanými typickými pr��elími venkovských 
statk�. Budou zachovány p�edpoklady pro identitu a neopakovatelnost urbanistických prostor�
obce. Bude zachována atmosféra sídla a kvalitní zapojení nových staveb do terénu a okolí.  
 Navrhované funk�ní využití ploch dot�ených p�edpokládanou zvýšenou hygienickou 
zát�ží (nap�. hlukem, prachem) uvnit� hlukových izofon, vymezujících prostor s nadlimitním 
hlukem, uvnit� navrhovaných ochranných pásem apod. m�že být realizováno teprve po 
provedení takových opat�ení, která zamezí nebo budou eliminovat tuto zvýšenou hygienickou 
zát�ž a všechny zjišt�né negativní vlivy. Do té doby tam, kde je nadlimitní hluk, nebudou mít 
plochy pro bydlení B a smíšené obytné So charakter chrán�ného venkovního prostoru a 
chrán�ného venkovního prostoru staveb.  

Koncepce �ešení  ÚP má zajistit územn� technické p�edpoklady pro kvalitní bydlení, 
vytvo�it nové pracovní p�íležitosti (nap�. nových ploch ploch pro podnikání ), maximáln�
zkvalit
ovat životní prost�edí, které je jedním z nejcenn�jších klad� oproti m�st�m.  

Je vymezena lokalita, kde je uloženo územním plánem zástavbu povinn� prov��it území 
územní studii:  

• 1, 2,3 a 6 B bydlení  
    Tímto územn� plánovacím podkladem budou vytvo�eny p�edpoklady pro 
neopakovatelnost nových zastavitelných prostor�, budou �ešeny trasy komunikací, technická 
infrastruktura, parcelace a p�ípadn� výšková hladina a zastavitelné plochy (zastavovací �áry…).  
Lokality, kde je uloženo územním plánem zástavbu povinn� prov��it území regula�ním 
plánem nejsou navrženy. 
V ostatních rozvojových lokalitách není prov��ení území územní studií ani regula�ním plánem 
povinn� uloženo, ale je možné a žádoucí. 

Výstupní limity:  
- Jsou navrženy plochy pro technickou infrastrukturu v�etn� OP- ochranná pásma všech 

navrhovaných ploch pro technickou infrastrukturu jsou stanovena pro ú�ely tohoto ÚP jako 
výstupní limity. V t�chto navrhovaných OP není dovoleno takové využití, které by 
znemožnilo navrhované využití, nebo byly s nimi v rozporu, dále zde není dovoleno povolovat 
žádné stavby ani do�asné vyjma navrhovaných staveb dopravy a tech. infrastruktury (a staveb 
p�ímo souvisejících), pro které je toto území chrán�no. Toto území je nutno chránit z d�vodu 
zajišt�ní prostoru pro umíst�ní t�chto staveb v navazujících �ízeních (v�etn� prostoru pro OP 
plynoucích z p�íslušných právních p�edpis�), dále prostor pro jejich realizaci a pop�ípad� také 
následný p�ístup k nim. 

- Max. hranice negativních vliv� z provozu (pro plochy smíšené obytné, plochy rekreace, pro 
plochy ob�anského vybavení, plochy dopravní a technické infrastruktury) nebude zasahovat 
na plochy bydlení.  
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- V blízkosti tok� a meliora�ních stok (do 6 m od b�ehové  �áry)  je p�ípustné z�izování staveb 
pouze tak, aby byl umožn�n výkon správy vodních tok� (údržba a �ist�ní vodote�í – alespo

jednostranný voln� p�ístupný  pruh). 

Územní plán �eší p�edevším rozší�ení ploch pro bydlení. Objekty nov� navržené 
zástavby v okolí hodnot budou respektovat m��ítko a hladinu stávající zástavby. Nové stavební 
aktivity se nesmí nep�ízniv� uplat
ovat v��i okolní zástavb� svým nadm�rným m��ítkem, 
nevhodným tvaroslovím, �i nevhodnou a neúm�rnou nadm�rnou barevností. Nesmí využívat 
takovou materiálovou skladbu, která by se nevhodn� a rušiv� uplat
ovala.  

Centrální prostory - Struktura zástavby (hmoty, proporce, materiálová skladba, výška) je 
posuzována z hlediska okolní zástavby. Musí být respektovány hodnoty. Eventuální dostavba 
proluk musí m��ítkem, formou zast�ešení (výškou �ímsy výškou a sm�rem h�ebene) respektovat 
kontext a charakter okolní zástavby. (Výška zástavby bude �ešena s ohledem na okolní 
zástavbu). P�edzahrádky na návsi nebudou zastavovány skleníky ani garážemi – bude 
respektována zastavovací �ára sousedních objekt�. 

Plochy zem�d�lské  – soukromá zele
, sady Zs, jsou objekty bydlení nezastavitelné 
(v�tšinou z d�vod� nadm�rného hluku- nap� okolo silnice, z d�vod� nadm�rného zápachu 
apod…).  

Nové plochy smíšené obytné So  nejsou navrženy  
Nové plochy pro Ve�ejné prostranství - Zele� ve�ejná Pz   nejsou navrženy  
Nové plochy ob�anského vybavení – ve�ejný zájem Ov nejsou navrženy  
Nové plochy ob�anského vybavení – sport a t�lovýchova Os  nesou navrženy  

   Nové plochy pro technickou infrastrukturu  je navržena plocha pro �istírnu odpadních 
vod v Makarov�. 
   Nové plochy pro dopravu silni�ní Ds  (cyklostezky a plochy pro místní komunikace) je 
navrženo propojení stávajících cyklostezek a cyklotras.  
� Nové plochy pro dopravu drážní Dd   je navrženo zdvoukolejn�ní železni�ní trat�
aúzemní rezerva pro drážní dopravu – železni�ní obchvat Pracejovice �
   Nové plochy pro výrobu a skladování – výroba zem�d�lská   je navrženo zastav�ní 
proluky v areálu zem�d�lského družstva (DMP, Paramo -sklad pohonných hmot, firma Amico -
anipula�ní sklad d�eva). 
   Respektována budou OP veškerých stávajících i nov� navržených inženýrských sítí a 
objekt� technické vybavenosti, které jsou nezbytné pro navrhované plochy zastavitelného 
území. V ploše navrhovaného ochranného pásma ve�ejné infrastruktury není dovoleno takové 
využití, �i stavba, které by znemožnily navrhované využití nebo byly s ním v rozporu. 
  Navrhované funk�ní využití ploch dot�ených p�edpokládanou zvýšenou hygienickou 
zát�ží (nap�. hlukem, prachem - uvnit� maximální hranice negativních vliv� zem�d�lských 
areál�, hlukových isofon, navrhovaných ochranných pásem apod.) m�že být realizováno teprve 
po provedení takových opat�ení, která zamezí nebo budou eliminovat tuto zvýšenou 
hygienickou zát�ž a všechny zjišt�né negativní vlivy. 

Vymezení zastavitelných ploch 
-Všechny rozvojové plochy navazují na zastav�né území. Navržené rozvojové plochy vypl
ují 
proluky, navrženo je zarovnání a ucelení zastav�ného území, využití stávajících komunikací a 
infrastruktury. V grafické �ásti je vymezena hranice zastavitelných ploch a hranice zastav�ného 
území. Plochy zastavitelné mohou být rovn�ž nezastav�né pozemky uvnit� zastav�ného území 
(nap�. v plochách stabilizovaných, nebo na plochách zm�n – tzv. prolukách.) 
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po�ad. 
�íslo 
plochy 
(i.�.)* 

název lokality 
zp�sob využití 

vým�r
a 
v ha 

obsluha, limity využití území, podmínky využití území, ochrana hodnot území, 
p�edpokládaná kapacita  

1B B – bydlení 
Severozápadní 
okraj 

2,66 Obsluha území – z místní komunikace  
Limity využití území: OP lesa,  zpracovat územní studii, 
ochranné pásmo zdroje pitné vody  
Ochrana hodnot území – ponechat dostate�nou ší�i ve�ejného 
prostoru pro místní obslužnou komunikaci (Minimální ší�e 
ve�ejného prostoru – mezi prot�jším oplocením je 8m), 
v lokalit� 1 B bude vy�len�no min. cca 3- 4% celkové plochy 
pro ve�ejnou zele
, respektovat archeologickou zónu. 
Podlažnost- max. 2 NP + podkroví 

2B B – bydlení 
severozápadní 
okraj 

1,88 Obsluha území – z místní komunikace  
Limity využití území: OP lesa,  zpracovat územní studii, 
ochranné pásmo zdroje pitné vody  
Ochrana hodnot území – ponechat dostate�nou ší�i ve�ejného 
prostoru pro místní obslužnou komunikaci (Minimální ší�e 
ve�ejného prostoru – mezi prot�jším oplocením je 8m), 
v lokalit� 1 B bude vy�len�no min. cca 3- 4% celkové plochy 
pro ve�ejnou zele
, respektovat archeologickou zónu. 
Podlažnost- max. 2 NP + podkroví 

3B B – bydlení 
jihozápadní 
okraj 

3,7 Obsluha území – z komunikace III. t�ídy , p�ípadn� z místní 
komunikace  
Limity využití území: OP lesa, OP vedení VN a trafostanice, 
OP silnice III. t�ídy, limitující hranice negativních vliv� ZD,  
zpracovat územní studii, ochranné pásmo zdroje pitné vody 

Ochrana hodnot území – ponechat dostate�nou ší�i ve�ejného 
prostoru pro místní obslužnou komunikaci (Minimální ší�e 
ve�ejného prostoru – mezi prot�jším oplocením je 8m), 
v lokalit� 1 B bude vy�len�no min. cca 3- 4% celkové plochy 
pro ve�ejnou zele
, respektovat archeologickou zónu. 
Podlažnost- max. 2 NP + podkroví 

4 B B – bydlení 
 Východní 
okraj 

0,35 Obsluha území – z místní komunikace  
Limity využití území: OP lesa 
Ochrana hodnot území – ponechat prostor ve�ejného prostranství 
pro komunikaci 8m, respektovat archeologickou zónu.
Podlažnost- max. 2 NP + podkroví 

5 B Vz- výroba a 
skladování – 
plochy 
zem�d�lských 
staveb 
jižní okraj 

0,54 Obsluha území –p�es stávající areál ZD- z komunikace III. t�ídy 
Limity využití území: limitující hranice negativních vliv� ZD 
Ochrana hodnot území – respektovat archeologickou zónu 
Podlažnost- p�izp�sobit okolní zástavb�

6 B B – bydlení 

Severovýchod
ní okraj 
Makarova 

1,57 Obsluha území – z komunikace III. t�ídy 
Limity využití území: limitující hranice negativních vliv� ZD 
Ochrana hodnot území – 
Podlažnost- p�izp�sobit okolní zástavb�

7 Ti Ti – �OV 
Makarov 

0,06 Obsluha území – z místní komunikace 
Limity využití území: limitující hranice negativních vliv� ZD,  
 Ochrana hodnot území – návrh OP �OV 
Podlažnost-  

Plochy p�estavby
Plochy vymezené k obnov� nebo op�tovnému využití znehodnoceného území, plochy 
rekonstruk�ních a rekultiva�ních zásah� nejsou vymezeny. 
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V rámci ploch s rozdílným zp�sobem využití je možno v souladu s p�ípustnými 
�innostmi realizovat dostavby a p�estavby (viz regulativa). 

Systém sídelní zelen�
Uvnit� zastav�ného území je nutno respektovat na plochách ve�ejných  prostranství  ve�ejnou 
zele
, její typickou druhovou skladbu, tradi�ní umíst�ní a prostorotvornou funkci vysoké  a 
izola�ní  zelen�. Velice cenný je p�írodní charakter b�ehových partií rybník�, cenné jsou 
vzrostlé stromy a plocha ve�ejné zelen� na návsi. 

d) koncepce ve�ejné infrastruktury, v�etn� podmínek pro její 
umís�ování 

 Návrh koncepce dopravní infrastruktuy
Doprava

Železni�ní doprava- územím prochází železni�ní tra� 190- Plze
- Horaž�ovice – �eské 
Bud�jovice. – je za�azena do transevropské železni�ní sít� nákladní dopravy TRFN- je 
p�ipravována modernizace trat�- zdvoukolejn�ní železni�ní trat� - VPS D1. Nová trasa je 
vyzna�ena na severním okraji správního území  jako územní rezerva pro drážní dopravu – 
železni�ní obchvat Pracejovice -VPS D2. 	ešení modernizace železni�ní trat� Plze
 - �. 
Bud�jovice musí respektovat kompaktnost sídla (– nep�ijatelná je varianta rozd�lení obce). 
Silni�ní doprava - Severní �ástí obce Pracejovice vede silnice III/1721 ze Strakonic do Katovic. 
Od jihu se na tuto komunikaci napojuje silnice III/1725 z Kraselova a Drahkova. Jsou územn�
stabilizované. Je vyzna�eno ochranné pásmo silnice mimo zastav�nou �ást sídla, p�edpokládaná 
hluková izofona 60dB je cca na hranici ochranného pásma. 
Místní komunikace. Obec je silni�ní sítí napojena na okolní obce – dále je zajišt�n p�ístup do 
les� a na pole. Místní silni�ní sí� slouží p�edevším pro lokální obsluhu území.  

Hromadné garáže v sídle nejsou, objekty pro bydlení mají zajišt�no parkování na vlastním 
pozemku. 
Místní hromadná doprava je zajiš�ována autobusy a vlaky. 
Cyklistika –  
Letecká doprava – na katastrální území Pracejovic zasahuje ochranné pásmo letišt� ze 
Strakonic. 
Místní doprava je zajiš�ována autobusy, je využívána i železnice, omezen� jsou využívána 
jízdní kola (5-11km Strakonice). 
Cyklistika stále v�tší využívání jízdního kola v tomto regionu je lilitováno terénem. 
Pracejoviceemi prochází cyklotrasa �. 1066 ze Strakonic do Horaž�ovic. 
Krásné okolí, mohutné lesy, to vše dává Pracejovicím do budoucna p�edpoklady turistického 
využití. 
Lodní doprava se v �ešeném území nenachází.  
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Návrh koncepce technické infrastruktury:

Návrh koncepce vodního hospodá�ství
Význam území pro vodní hospodá�ství
Z hlediska ochrany vodohospodá�ských zájm� nevyplývá pro území sídla Pracejovice a 
Makarov žádná mimo�ádná opat�ení, která by limitovala nebo ovliv
ovala p�edpokládaný 
rozvoj. Do zájmového území však zasahují ochranná pásma vodních zdroj� úpravny vody 
Pracejovice, tém�� celá �ást obce pat�í do ochranného pásma 2. stupn�. 
Odtokové pom�ry, vodní toky a nádrže
Území sídla Pracejovice a Makarov pat�í do povodí �eky Otavy, resp. povodí Drachkovského 
potoka. Recipientem sídla Makarov je Stružný potok. V Pracejovicích je vodní nádrž, další 
rybník Pracejovický je západn� od obce. V Makarov� není žádná vodní plocha, rybník je 
východn� od osady na Stružném potoce a další jsou na Drachkovském potoce. Otava má 
vyhlášeno záplavové území. Obec Pracejovice je chrán�na proti záplavám ze severní strany 
hrázkou podél vodote�e.  
Stávající vodote�e, vodní plochy a doprovodnou zele
 je nutné zachovat. I nadále je pot�eba 
provád�t údržbu vegetace zejména v okolí vodních tok�. Doporu�eny jsou vhodná krajinná 
revitaliza�ní opat�ení ke zvýšení záchytu vody v krajin�, zlepšení erozní odolnosti a zamezení 
odnosu p�dy. Dále se v p�ípad� �ast�jších výskyt� p�ívalových deš�� doporu�uje z�izovat 
záchytné stoky pro svedení t�chto srážek. 
Zdrojem požární vody sídel jsou místní vodní plochy a stávající vodovody. 
Zásobování pitnou vodou 
Obec Pracejovice je zásobena z ve�ejného vodovodu Pracejovice – Katovice s úpravnou vody 
Pracejovice, dále VDJ Katovice. Areál ZD je napojen na výtla�ný �ad ÚV Pracejovice – VDJ 
Katovice p�es v�žový VDJ Pracejovice. Zásobování obce Pracejovice pitnou vodou vyhovuje 
(kapacita zdroj�, tlakové pom�ry, kvalita vody, hlavní profily �ad�) i do budoucna a proto 
z�stane zachováno. Nové vodovodní �ady budou budovány v rámci nové (výhledové) zástavby 
a k doposud nenapojeným objekt�m. Bude provedena rekonstrukce úpravny vody Pracejovice 
s cílem zajistit produkci vody stabilní kvalitu, která jsou spojena s úpravou �í�ní vody. Bude 
zde vyšší úrove
 automatizace provozu a rozší�eno jímání (infiltrace).
Osada Makarov je zásobena pitnou vodou z ve�ejného vodovodu , zdrojem vody je studna ve 
st�edu obce, odkud voda natéká do úpravny, poté je �erpána do vodojemu. Studna nemá 
vyhlášena ochranná pásma. Zem�d�lský areál je zásobován z vlastního zdroje. 
Zásobování osady Makarov pitnou vodou vyhovuje (kapacita zdroj�, tlakové pom�ry, kvalita 
vody, hlavní profily �ad�) i do budoucna a proto z�stane zachováno. Nové vodovodní �ady 
budou budovány v rámci nové (výhledové) zástavby a k doposud nenapojeným objekt�m. 
V p�ípad� nedostate�ných tlakových pom�r� v západní �ásti osady bude z�ízeno lokální posílení 
tlaku. Je navržena postupná rekonstrukce vodovodní sít�. Okolo zdroje bude stanoveno 
ochranné pásmo.
Navrhovaná �ešení jsou v souladu s Plánem rozvoje vodovod� a kanalizací na území 
Jiho�eského kraje. 
Zdroje zne�išt�ní, odkanalizování a �išt�ní odpadních vod
Obec Pracejovice má vybudovanou gravita�ní jednotnou kanalizaci, odpadní vody jsou �išt�ny 
centráln� na �OV severn� pod obcí. Odtok z �istírny je zatrubn�nou kanalizací do Otavy pod 
odb�r ÚV Pracejovice. �istírna nemá vyhlášeno pásmo ochrany prost�edí.
Hlavním odpadními vodami sídel jsou splaškové vody z domácností a ob�anské vybavenosti. 
Složení a koncentrace odpadních vod odpovídá obvyklým hodnotám a není ovliv
ováno jinými 
specifickými komponenty. Veškerá zne�išt�ní produkovaná zem�d�lskou živo�išnou výrobou v 
obci (organické látky, slamnatý hn�j a jeho kapalné složky) jsou skladována v bezodtokových 
jímkách a plochách a používána jako hnojivo na zem�d�lsky využívaných pozemcích. 
Odkanalizování obce Pracejovice vyhovuje i do budoucna a proto z�stane zachováno. 
S ohledem na stá�í kanalizace a použité trubní materiály se doporu�uje postupná rekonstrukce 
stávající kanaliza�ní sít�, zejména kmenové stoky. Dále je pot�eba rekonstruovat kanalizaci 
v komunikaci pod tratí �D sm�rem k �OV s ohledem na její minimální spád. Nová kanalizace 
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bude budována v rámci navrhované zástavby a k doposud neodkanalizovaným objekt�m. 
�istírna odpadních vod také vyhovuje, okolo �OV bude vyhlášeno pásmo ochrany prost�edí.
Osada Makarov má jednotnou kanalizaci vyúst�nou do recipientu. Odpadní vody jsou 
p�ed�iš�ovány v septicích, nebo jsou zachycovány do bezodtokových jímek, n�kde mají vlastní 
domovní �OV. Dle Plánu rozvoje vodovod� a kanalizací na území Jiho�eského kraje 
nep�edpokládá výstavba ve�ejné kanalizace a �OV. Likvidace odpadních vod bude �ešena 
jejich akumulováním v bezodtokových jímkách. Další možností je z�izování individuálního 
�išt�ní odpadních vod v rámci každé nemovitosti (nap�. vícekomorové septiky s do�išt�ním 
v zemních filtrech, domovní mikro�istírny). 
Deš�ové vody budou i nadále odvád�ny jednotnou kanalizací a systémem p�íkop� struh a 
propustk� do recipientu. Doporu�uje se maximální množství srážkových vod zasakovat do p�dy 
p�irozeným zp�sobem a minimalizovat zpev
ování ploch nepropustnými materiály. 
Obec Pracejovice však (p�edevším v souvislosti s novou rozvojovou plochou východn� od 
sídla) v osad� Makarov p�edpokládá výstavbu �OV v míst� stávající výusti severovýchodn�
pod sídlem. Okolo �OV bude vyhlášeno pásmo ochrany prost�edí. 
Ve�ejn� prosp�šné stavby
V1 Vodovod – ochranné pásmo II. stupn� vodního zdroje Makarov 
V2 Vodovod – ve�ejný vodovodní �ád Makarov 
V3 Vodovod – jímání Pracejovice 
V4 Vodovod – ve�ejný vodovodní �ád Pracejovice 
K1 Kanalizace – �OV v�. p�íjezdové komunikace a  pásma ochrany prost�edí v Makarov�
K2 Kanalizace – ve�ejný kanaliza�ní �ád Makarov 
K3 Kanalizace –�erpací stanice Pracejovice  
K4 Kanalizace – ve�ejný kanaliza�ní �ád Pracejovice 

Návrh koncepce zásobování elektrickou energií
    Systém energetiky v sou�asné dob� vyhovuje stávající spot�eb� a požadavk�m odb�ratel�. 
V území se nenachází hlavní napájecí zdroj - rozvodna VVN/VN. Stávající rozvody VN 
zaru�ují kvalitní dodávku elektrické energie. V rozvojových plochách je umožn�n vznik nových 
elektroenergetických sítí v souladu s p�islušnými normami. 
Je navrženo využití rezerv stávajících venkovních a kabelových vedení VN a NN. P�íkon pro 
novou zástavbu bude zajišt�n �áste�n� ze stávajících trafostanic 22/0,4V. Po vy�erpání jejich 
rezerv budou stanice posíleny, p�ípadn� nahrazeny novou stanicí na p�vodním pozemku, 
v rámci stávajícího ochranného pásma. Kabelová vedení NN ukládat do výkopu v chodníku 
podél komunikací do jednoho koridoru s ostatními technickými sít� v souladu s p�íslušnými 
normami. Stávající i navrhovaná ochranná pásma elektrických sítí musí být pokud možno pln�
respektována. 
V rodinných domech se elekt�ina využije pro svícení, b�žné domácí spot�ebice; 
v podnikatelských provozech pro elektrické pohony a nutné technologické procesy. 
Elektrické vytáp�ní se uvažuje jen ojedin�le, jako dopln�k k ostatním médiím. Navrhujeme 
použít p�imotopné a hybridní elektrické systémy, tepelná �erpadla v kombinaci se solárními 
kolektory. Doporu�ujeme racionáln� koordinovat výstavbu inženýrských sítí a tak 
minimalizovat investi�ní náklady. Navržená koncepce respektuje zám�ry energetiky. 
Navrhujeme: 

1. V druhé etap� posílení stávající TS  Pracejovice Obec-západ, 
2. V druhé etap� posílení stávající TS  Pracejovice Statek-jih, 
3. V druhé etap� posílení stávající TS  Makarov 

Ve�ejn� prosp�šné stavby:
E1 Vedení 110kV mezi rozvodnami CZ Strakonice – Horaž�ovice 

Telekomunikace a spoje 
Hlavní trasy telekomunika�ních  kabel� budou uloženy ve výkopu v chodnících a v zelených 
pásech podél komunikací. Stávající trasy jsou respektovány. Nové rozvody, p�edevším místního 
charakteru, se stanoví na základ� konkrétních požadavk� v následných dokumentacích. 
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Radiokomunika�ní sít�
Návrh nekoliduje s žádným radiokomunika�ním za�ízením. Ochranné pásmo nadzemního 
komunika�ního vedení (radioreleové trasy) a ochranné pásmo podzemního komunika�ního 
vedení je respektován. 
Nové za�ízení, p�edevším místního charakteru, se stanoví na základ� konkrétních požadavk�
v následných dokumentacích. 

Koncepce zásobování plynem
Katastrálním územím Pracejovic prochází vysokotlaký rozvod plynu, z kterého je na 

jižním okraji obce p�es regula�ní stanici p�ipojen nízkotlaký rozvod sídla Pracejovice.  
Pro nové rozvojové plochy je doporu�eno rozší�ení rozvod� a zásobování zemním plynem. 
 Osada Makarov nemá realizovaný rozvod zemního plynu. Vzhledem k velikosti sídla se o 
plynofikaci zatím neuvažuje. 
V �ešeném území jsou v sou�asné dob� využívány r�zné druhy paliv, p�evážn� v menších 
zdrojích tepla. Doporu�eny jsou dostupné obnovitelné zdroje energie. 

Obnovitelné zdroje energie   
	ešené území má potenciál ve využití obnovitelných zdroj� energie. Budou respektovány 

požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochran� ovzduší a krajského programu 
snižování emisí tak, aby pro dané území byla dodržena p�ípustná úrove
 zne�išt�ní ovzduší. Je 
zde rovn�ž možnost využití biomasy: odpadní d�evo, rychle rostoucí d�eviny, �epka, sláma a 
seno. Kotle kombinovat se spalováním odpadního d�eva, �epky, slámy a sena. Dále se 
doporu�ují tepelná �erpadla, zkapaln�ný topný plyn, využití nízkosirnatého topného oleje a 
dopl
kov� elektrické topení. Doporu�ujeme kombinovat topná média.  
Doporu�ujeme racionáln� koordinovat výstavbu inženýrských sítí a tak minimalizovat 
investi�ní náklady. Navržená koncepce respektuje zám�ry energetiky a energetickou koncepci 
Jiho�eského kraje. 

Koncepce nakládání s odpady
Koncepce odpadového hospodá�ství obce vychází z plánu odpadového hospodárství 

Jihoceského kraje. Obec odpady t�ídí - Kontejnery na t�íd�ný odpad (sklo, plasty) jsou umíst�ny 

v dostupových vzdálenostech rovnom�rn� uvnit� zastav�ného území. (Papír nebylo ekonomické 
organizovat sb�r formou svozu – ob�ané jej t�ídí a používají jako palivo.) 
Ke shromaž�ování KO(komunální odpad) je nejvíce používán systém odpadkových nádob a 

kontejnery. Svoz pevného domovního odpadu zajiš�uje odborná firma 1x týdn�.(TS 
Strakonice). 

- v obci Pracejovice není zrealizován sb�rný dv�r t�íd�ného odpadu a pro odkládání 
nebezpe�ných složek komunálního odpadu. Obec má zajišt�nu odbornou firmu, která tyto 
odpady odváží 2 x ro�n�.(Nejbližší sb�rný dv�r je ve Strakonicích). 

Velkoobjemový odpad, železný šrot, je zajišt�n svozem velkoobjemových kontejner� dle 

harmonogramu. Nebezpe�né složky odpadu jsou zajišt�ny organizováným sb�rem obecním 

ú�adem 2x ro�n� a likviduje jej odborná firma.  

V této koncepci nakládání s odpady bude obec pokra�ovat i nadále. 
Za�ízení na zneškod
ování odpadu (skládky) se na území obce nenacházejí, ani zde 

nebudou v budoucnu umíst�ny. Velkým potenciálem zdroje energie je ú�inné zpracování 
biomasy (nap�. v rámci ploch technické vybavenosti, ploch výroby �i výroby zem�d�lské). 
Ukládání odpad� bude �ešeno v souladu se zákonem o odpadech - �ešit ve smyslu platné 
legislativy .   
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Koncepce ob�anského vybavení a ve�ejné infrastruktury
Stavby, za�ízení a pozemky sloužící pro vzd�lávání, a výchovu, sociální služby , pé�i o 

rodinu, zdravotní služby, kulturu, ve�ejnou správu, ochranu obyvatelstva: 
VPS - Stavby ob�anské vybavenosti ve ve�ejném zájmu -nejsou vymezeny  

Koncepce dalšího ob�anského vybavení
V rámci stávajícíh ploch budou objekty modernizovány. Nové plochy ob�anské 

vybavenosti Ov nejsou navrženy. Nerušící ob�anská vybavenost m�že vznikat i v rámci 
p�ípustných �inností nap�. na plochách bydlení apod…Stavby,  za�ízení a pozemky pro 
obchodní prodej, t�lovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, školství… a pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury a ve�ejných prostranství. Plochy ob�anského 
vybavení musí být vymezeny v p�ímé návaznosti na kapacitn� dosta�ující plochy dopravní 
infrastruktury a být z nich p�ístupné 

Ve�ejná prostranství - z�izovaná ve ve�ejném zájmu
VPO - Ve�ejná prostranství Pz– zele
 ve�ejná - nejsou vymezeny 
Zvláštní ú�ely-  plochy specifické - Ženijní sklad Sousedovice (objekt vojenské správy v�etn�
p�ilehlé komunikace) je respektován. 
 VPO - Ochrana p�írodního nebo kulturního d�dictví - nejsou vymezeny 

e) koncepce uspo�ádání krajiny, v�etn� vymezení ploch a 
stanovení podmínek pro v jejich využití, územní systém 
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní 
opat�ení, ochranu p�ed povodn�mi, rekreaci, dobývání 
nerost� a podobn�

• Návrh uspo�ádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro 
v jejich využití  
Na základ� vyhodnocení hodnot krajiny a jejích p�edpoklad� plnit výše uvedený zp�sob využití 
je nezastavitelné území volné krajiny v územním plánu rozd�leno do n�kolika kategorií, 
(�innosti hlavní p�ípustné, podmín�né a nep�ípustné v jednotlivých plochách – viz regulativy) :  

• Plochy vodní a vodohospodá�ské, §13 vyhl.501 - Nová plocha není navržena – mohou však 
vznikat v rámci p�ípustných �inností na plochách zem�d�lských a  p�ípadn� lesních. 

• Plochy zem�d�lské §14 vyhl.501 
• Plochy lesní §15- Nová plocha není navržena  
• Plochy p�írodní §16 vyhl.501 
Zvlášt� chrán�ná území: 
Evropská významná lokalita –  tzv. NATURA 2000, - EVL  do území nezasahuje  
Památné a významné stromy – nejsou vyhlášeny 
Významné krajinné prvky se d�lí na VKP ze zákona (ex lege), tj.: lesy, rašeliništ�, vodní toky, 
rybníky, jezera a údolní nivy. (Tyto krajinné prvky nejsou samostatn� vyzna�eny, protože jejich 
lokalizace je sou�ástí mapového podkladu), a registrované významné krajinné prvky, neboli 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné �ásti krajiny, které utvá�ejí její typický 
vzhled nebo p�ispívají k udržení její stability. V �ešeném území registrovaný VKP není. 
Zvlášt� chrán�né území : 
Nadregionální a regionální prvky ÚSES (územní systém ekologické stability): Do �ešeného 
území zasahuje v severní �ásti n�kolika segmenty regionální biocentrum a ochranná zóna 
nadregionálního biokoridoru (v ní zastoupené prvky jsou sou�ástí nadregionálního 
biokoridoru), ostatní prvky jsou lokální úrovn�

• Plochy p�írod� blízkých ekosystém� §17– viz regulativa. �asto jsou sou�ástí místního 
ÚSES (biokoridory, interak�ní prvky).  
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• Plochy územního systému ekologické stability - viz regulativa.  Dopln�ní ÚSES nad 
minimální parametry. Podle Evropské úmluvy o krajin� se „pé�í o krajinu rozumí �innosti, 
které sm��ují v perspektiv� trvale udržitelného rozvoje k uchování krajiny v dobrém stavu 
�ízením a harmonizací zm�n, vyvolaných sociálním, ekonomickým a enviromentálním 
vývojem“. V souladu s tímto úkolem se územní plánování považuje za zvlášt� významnou 
�innost, která ve svých d�sledcích sm��uje ke zhodnocení, obnov� nebo tvorb� krajiny. V 
nezastavitelném území (tj. mimo zastav�né a zastavitelné plochy) probíhají �innosti stávající, �i 
navrhované, které je nutné vhodn� regulovat. Jedná se o tradi�ní hospodá�ské využívání krajiny 
(zem�d�lství, lesnictví), které se rozhodujícím zp�sobem podílí na vytvá�ení krajinného rázu a 
mimoproduk�ní funkce, „volná krajina“ je nejp�irozen�jším prost�edím pro rekrea�ní a 
sportovní aktivity (turistika). Mimo tyto funkce plní krajina další pro trvale udržitelný rozvoj 
nezastupitelné mimoproduk�ní funkce nap�. p�írodních a p�irozených uto�iš� a stanoviš� rostlin 
a živo�ich�, významného a jediného zdroje pitné a užitkové vody, významnou funkcí pro trvale 
udržitelný rozvoj je i kulturní a estetická hodnota dané p�edchozím historickým vývojem.  
Základní funkcí územního plánování v nezastav�ném území je zachování vysoké kvality 
základních složek životního prost�edí, respektování krajinného rázu a významná podpora 
p�irozeného �len�ní sekundární krajinné struktury – p�irozeného krajinného rámce sídel, 
pr�hledy, dálkové pohledy, dominanty a pod. 

• Návrh systému ÚSES
�íslo 1 
Název Bažantnice u Pracejovic 

Charakter Regionální biocentrum – sou�ást nadregionálního biokoridoru (vodní 
osy) K 113 

STG 4AB-B4, 3BC-C4, 4BC-C4-5  
Rozloha 4,78 ha 

Charakteristika 4 menší �ásti rozsáhlého regionálního biocentra v niv� Otavy nad 
Strakonicemi. Biocentrum tvo�í široká niva Otavy mezi Pracejovicemi a 

Strakonicemi (biocentrum bylo oproti generelu ÚSES rozší�eno). Zahrnuje 
také PR Bažantnice u Pracejovic (ta ovšem neleží v k.ú. Pracejovice). 

Základem biocentra jsou rozsáhlé lužní doubravy na pozemku se zvln�ným 
mikroreliéfem bývalých sejp�. Porost starých DB, dále vtroušena BR, JS, 
DBC, KL, SM, OS, VRK, ojedin�le BK. V podrostu p�evažuje STH, dále 

BC, LIS, VRP, KRO, BSE i d�eviny stromového patra.  
Doporu�ení V lesním porostu - stávající listná�e udržovat do vysokého v�ku Výchova 

zam��ená na udržení p�irozené skladby, p�em�nit druhovou skladbu dle 
SLT. Cílová d�evinná skladba: 3O - jedlodubová bu�ina - buk 30%, dub 

30%, jedle 40%, p�ím�s lípy.  Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, na lu�-
ních porostech kosení jedenkrát až dvakrát ro�n� . 

�íslo 2 
Název Na vršcích 

Charakter Lokální biokoridor 
Mapa 4 + 5 
STG 4BC-C4-5, 3B3, 3A3, 4AB-B4, 3BC-C4 

Rozloha 2,96 ha 
Charakteristika Biokoridor tvo�í lesní porosty v komplexu Na Holi v plochém terénu terasy 

na J okraji otavské nivy, na jejím okraji zarostlý svah. Trasa prochází 
komplexem lesních porost�, p�evaha kulturních les� se SM a BO, jako 

p�ím�s se �asto objevuje DB, MD, dále i OS, KL, BR. V podrostu se vedle 
d�evin stromového patra objevuje BC, BH, STH, JR, OSK, MAL. Na hrázi 

Pilánského rybníka ladní vegetace a listnaté d�eviny.  
Doporu�ení V lesním porostu - stávající listná�e udržovat do vysokého v�ku Výchova 

zam��ená na udržení p�irozené skladby, p�em�nit druhovou skladbu dle 
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SLT. Cílová d�evinná skladba: 0K - kyselý dubobukový bor - borovice 
80%, dub 10%, buk 10%, p�ím�s b�ízy, 2H - hlinitá buková doubrava - dub 
60%, buk 30%, habr 10%, p�ím�s lípy a javor�, 2L - poto�ní luh - dub 50%, 

jasan 20%, jilm 10%, javor 10%, lípa 10%, p�ím�s olše a topolu 3O - 
jedlodubová bu�ina - buk 30%, dub 30%, jedle 40%, p�ím�s lípy. Ladní 
vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s v�tším �asovým odstupem (2-3 

roky) kosit partie bez d�evinných nálet�. 
�íslo 3 
Název U Pita�ského rybníka 

Charakter Lokální biocentrum 
STG 4AB-B4, 3AB3, 4BC-C4-5 

Rozloha 3,51 ha 
Charakteristika Biocentrum tvo�í lesní skupina na plochém pahorku v komplexu les� H�l 

nad Pita
ským rybníkem. Starší porost s p�evahou DB a vtroušenou BO, 
BR a LP na oblé vyvýšenin� mezi silnicí a Pita
ským rybníkem v 

rozsáhlejším komplexu lesních porost�. V podrostu se místy objevuje BC, 
BH, DB, BR, JR, OSK, MAL. B�žná bylinná charakteru acidofilních 

doubrav.  
Doporu�ení V lesním porostu - stávající listná�e udržovat do vysokého v�ku Výchova 

zam��ená na udržení p�irozené skladby, p�em�nit druhovou skladbu dle 
SLT. Cílová d�evinná skladba: 2K - kyselá buková doubrava - dub 70%, 

buk 30%, p�ím�s je�ábu, 2L - poto�ní luh - dub 50%, jasan 20%, jilm 10%, 
javor 10%, lípa 10%, p�ím�s olše a topolu, 3O - jedlodubová bu�ina - buk 
30%, dub 30%, jedle 40%, p�ím�s lípy, 4P - kyselá dubová jedlina - dub 

40%, jedle 40%, buk 10%, osika 10%.   

�íslo 4 
Název Drachkovská h�l 

Charakter Lokální biokoridor 
Mapa 4 + 6 
STG 4AB-B4, 4A-AB4, 3AB3, 3A3, 3B3, 4BC-C4-5, 4AB3 

Rozloha 1,41 ha 
Charakteristika  

Doporu�ení V lesním porostu - stávající listná�e udržovat do vysokého v�ku Vý-
chova zam��ená na udržení p�irozené skladby, p�em�nit druhovou 

skladbu dle SLT. Cílová d�evinná skladba: 2K - kyselá buková doubrava 
- dub 70%, buk 30%, p�ím�s je�ábu, 2L - poto�ní luh - dub 50%, jasan 

20%, jilm 10%, javor 10%, lípa 10%, p�ím�s olše a topolu, 3O - 
jedlodubová bu�ina - buk 30%, dub 30%, jedle 40%, p�ím�s lípy, 3I - 

uléhavá kyselá dubová bu�ina - buk 60%, dub 30%, jedle 10%.  

�íslo 5 
Název V zahrádkách 

Charakter Lokální biokoridor 
STG 3B3, 4AB-B3, 4BC-C4-5 

Rozloha 0,43 ha 
Charakteristika Biokoridor tvo�í vlhký až mezofilní lesní lem a drobná vodote�

Drachkovského potoka s dv�ma malými rybní�ky v plošin� nad okrajem 
otavské nivy Z od Strakonic. V J �ásti trasa sleduje lesní okraj p�evážn�
kulturního smrkoborového porostu, jako p�ím�s se �asto objevuje DB, 

MD, dále i OL, OS, KL, BR, v podrostu se vedle d�evin stromového patra 
objevuje BC, BH, STH, JR, OSK, MAL. B�žná bylinná vegetace 

kulturních les�, místy charakteru vlhkých acidofilních doubrav. V severní 
�ásti trasy drobná p�irozená vodote�, v�etn� dvou drobných rybní�k� v 

m�lkém terénním zá�ezu v plošin� mezi jehli�natými až smíšenými 
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lesními porosty.  
Doporu�ení Ladní vegetaci ponechat bez zásahu. Na lu�ních porostech kosení  je-

denkrát až dvakrát ro�n�. V lesním porostu - stávající listná�e udržovat do 
vysokého v�ku Výchova zam��ená na udržení p�irozené skladby, p�em�nit 

druhovou skladbu dle SLT. Cílová d�evinná skladba: 2L - poto�ní luh - 
dub 50%, jasan 20%, jilm 10%, javor 10%, lípa 10%, p�ím�s olše a 

topolu.  

�íslo 6 
Název Na hájích 

Charakter Lokální biokoridor 
STG 4AB3 

Rozloha 0,07 ha 
Charakteristika Velmi malá �ást navrženého biokoridoru okrajov� zasahující do 

�ešeného území 
Doporu�ení Vypracovat projekt prvku ÚSES. Zatravn�ní a posléze kosení  jedenkrát 

až dvakrát ro�n� . Kosení v suchém období s použitím lehké mecha-
nizace, v trvale podmá�ených partiích ob�asné ru�ní kosení. Pokos 
pokud možno sušit p�irozeným zp�sobem na míst� (mimo ruderální 

partie). 

�íslo 7 
Název Cikánka 

Charakter Lokální biocentrum 
STG 4A-AB2, 4AB3 

Rozloha 0,35 ha 
Charakteristika 2 malé �ásti navrženého biocentra zasahujícího svými okraji do �ešeného 

území 
Doporu�ení Vypracovat projekt prvku ÚSES. Výsadba autochtonních d�evin podle 

p�íslušné STG. Zatravn�ní a posléze kosení jedenkrát až dvakrát ro�n�.  
Kosení v suchém období s použitím lehké mechanizace, v trvale podmá-
�ených partiích alespo
 ob�asné ru�ní kosení. Pokos pokud možno sušit 

p�irozeným zp�sobem na míst� (mimo ruderální partie). 

�íslo 8 
Název Ku�iny 

Charakter Lokální biokoridor 
STG 4BC-C4-5, 4AB3, 4B3, 4AB-B4 

Rozloha 3,79 ha 
Charakteristika Biokoridor tvo�í 4 �ásti zasahující do �ešeného území. Severní �ást je 

nefunk�ní (navržená) s výjimkou krátkého úseku p�es lesní remíz v 
Ku�inách (s kulturním, p�evážn� borovým porostem, ojedin�le DB a 

BR, místy SM. V podrostu jsou nej�ast�ji zastoupeny BH, JR, BR, OSK, 
MAL, BC, �asto i DB, TRN, HH a RZ). Jižní �ást podél hranic katastru 
prochází lesními porosty vesm�s borovými. Por�znu p�ím�s SM, MD, 

BR. V podrostu se objevuje BR, DB, JR, KRO, OSK, LIS.  
Doporu�ení Vypracovat projekt prvku ÚSES. Výsadba autochtonních d�evin podle 

p�íslušné STG. Zatravn�ní a posléze kosení  jedenkrát až dvakrát ro�n� . 
Kosení v suchém období s použitím lehké mechanizace, v trvale podmá-
�ených partiích alespo
 ob�asné ru�ní kosení. Pokos sušit p�irozeným 

zp�sobem na míst� (mimo ruderální partie). 
V lesním porostu - stávající listná�e udržovat do vysokého v�ku Vý-

chova zam��ená na udržení p�irozené skladby, p�em�nit druhovou 
skladbu dle SLT. Cílová d�evinná skladba: 2L - poto�ní luh - dub 50%, 
jasan 20%, jilm 10%, javor 10%, lípa 10%, p�ím�s olše a topolu. Prin-



17

cipy ochrany lesa (v�etn� ponechání odum�elé d�evní hmoty) musejí být 
v souladu s Oblastním plánem rozvoje les�.  

�íslo 9 
Název V mladinách 

Charakter Lokální biokoridor 
STG 4AB3, 5AB3, 4BC-C4 

Rozloha 2,05 ha 
Charakteristika Biokoridoru prochází lesními porosty v �lenitém terénu vrchoviny mezi 

Drachkovem a Kraselovem. P�evládají kulturní sv�tlé borové mén� i 
smrkové kmenoviny, por�znu p�ím�s MD, BR, v podrostu BR, JR, SM, 

BC, BH, KRO, OSK, MAL, ojedin�le i LIS, HH, DB, JAL.  
Doporu�ení V lesním porostu - stávající listná�e udržovat do vysokého v�ku Výchova 

zam��ená na udržení p�irozené skladby, p�em�nit druhovou skladbu dle 
SLT. Cílová d�evinná skladba: 4K - kyselá bu�ina - buk 70%, jedle 20%, 
dub 10%, 5K - kyselá jedlová bu�ina - buk 60%, jedle 30%, smrk 10%, 

5S - sv�ží jedlová bu�ina - jedle 50%, buk 50%, p�ím�s klenu..  

�íslo 10 
Název Na Vápenici 

Charakter Lokální biocentrum 
STG 4AB3 

Rozloha 4,32 ha 
Charakteristika Biocentrum tvo�í lesní porost na temeni a svazích oblé vyvýšeniny ve 

zvln�ném terénu vrchoviny mezi Mil�icemi a Makarovem. Porost s 
vysokými BR, dále OS, BO, podrost JS, OS, LIS, OSK, místy i STH, JR, 

DB, HH. Zarostlé meze a extenzivní louky. Zapojené bylinné patro s 
b�žnými druhy kulturních les�. 

Doporu�ení Stávající b�ezový porost využít do budoucna jako p�ípravný pro 
postupnou obnovu cílovými d�evinami p�irozené skladby, v p�im��ené 
malé mí�e zachovat i podíl n�kolika starých BR, OS i BO, zachovat a 

využít stávající pestrý podrost. Vhodnými opat�eními podpo�it p�irozenou 
obnovu žádoucích d�evin. Zachovat podíl odumírajících a tlejících 
padlých strom�. Výchova zam��ená na udržení p�irozené skladby, 

p�em�nit druhovou skladbu dle SLT. Cílová d�evinná skladba: 4K - kyselá 
bu�ina - buk 70%, jedle 20%, dub 10%. Strategie musí být závislá na sou-
�asném stavu, ideální je usm�r
ovaný polop�írodní vývoj. Principy 
ochrany lesa (v�etn� ponechání odum�elé d�evní hmoty) musejí být 

v souladu s Oblastním plánem rozvoje les�. Ladní vegetaci ponechat bez 
zásahu, pouze s v�tším �asovým odstupem (2-3 roky) kosit partie bez 

d�evinných nálet�. 
Na lu�ních porostech kosení dle stavu spole�enstva zpravidla jedenkrát až 
dvakrát ro�n�. Termín se�e upravovat dle aktuálního složení spole�enstev, 
p�ípadn� jej st�ídat v r�zných letech. Kosení v suchém období s použitím 
lehké mechanizace, v trvale podmá�ených partiích alespo
 ob�asné ru�ní 
kosení. Pokos pokud možno sušit p�irozeným zp�sobem na míst� (mimo 

ruderální partie). 
�íslo 11 
Název P�es Vápenici 

Charakter Lokální biokoridor 
STG 4AB3 

Rozloha 0,36 ha 
Charakteristika Biokoridor sleduje okraj lesního porostu a k�ovninaté meze v pozemcích 

luk ve svahu údolí Slou�ínského potoka J od Mil�ic. V Z �ásti trasy lesní 
porosty s p�evahou smrkových kmenovin, ob�as p�ím�s MD, místy i 
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partie s BO. Podrost r�zn� hustý, ob�as chybí, p�evládá BC, BH, JR, BR, 
OSK, MAL. Byliny kulturních smrkových les�, místy bylinné patro chybí. 
Ve východní �ásti trasy meze s k�ovinami RZ, TRN i  STH, LIS, BC, RZ, 

OSK, MAL, vyšší BR, místy BO, OS, TR, JS. V okolí kulturní louky.  
Doporu�ení Stávající b�ezový porost využít do budoucna jako p�ípravný .Cílová d�e-

vinná skladba: 4K - kyselá bu�ina - buk 70%, jedle 20%, dub 10%. M�lo 
by se jednat o nejp�írodn�jší �ásti krajiny tvo�ící tzv. „biologickou 

infrastrukturu“. Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, kosení  jedenkrát až 
dvakrát ro�n�. Kosení v suchém období s použitím lehké mechanizace, 

v trvale podmá�ených partiích alespo
 ob�asné ru�ní kosení. Pokos pokud 
možno sušit p�irozeným zp�sobem na míst� (mimo ruderální partie). 

Vypracovat projekt prvku ÚSES pro �ást na lu�ním porostu, který zo-
hlední veškeré biotické a abiotické vlivy spolup�sobící v lokalit�. 

Výsadba autochtonních d�evin podle p�íslušné STG.  
�íslo 12 
Název Slou�ínský potok 

Charakter Lokální biocentrum 
STG 4AB3, 4AB-B4, 4BC-C4-5, 4A-AB5 

Rozloha 1,09 ha 
Charakteristika Biocentrum tvo�í partie luhu a drobných pozemk� mokrých luk v úzké 

niv� Slou�ínského potoka v hlubším údolí SSZ od Kraselova. V širokém 
pásu lužního porostu p�evládají vyšší OL, dále JS, VRK, KL, JR, SM, BR, 

podrost dále s BC, STH, CHM, HH, LIS, KRO, OSK, MAL, BH, DB, 
DB. Pest�ejší spole�enstva charakteru podsvazu Aln.gl.-inc. Ve st�ední 
�ásti LBC bažinatá, pest�ejší nekosená lesní lou�ka místy zar�stající OL i 

JS, JR, STH, BH. Biocentrum zahrnuje i menší partie kulturních luk a 
k�ovinatých mezí s LIS, BC, RZ, HH, BR, resp. partie kulturních 

smrkoborových porost� v okolních svazích. 
Doporu�ení Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s v�tším �asovým odstupem 

(2-3 roky) kosit partie bez d�evinných nálet�. Na lu�ních porostech kosení 
dle stavu spole�enstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ro�n� s ob�asným 
vynecháním n�které sezóny. Termín se�e upravovat dle aktuálního složení 
spole�enstev, p�ípadn� jej st�ídat v r�zných letech. Kosení v suchém 

období s použitím lehké mechanizace, v trvale podmá�ených partiích ales-
po
 ob�asné ru�ní kosení. Pokos pokud možno sušit p�irozeným zp�-

sobem na míst� (mimo ruderální partie). 

�íslo Ne�íslováno 
Název Otava 

Charakter Nadregionální biokoridor 
STG 3BC3, 3BC-C4, 4AB-B3 

Rozloha 1,09 ha 
Charakteristika Všechny plochy o stupni ekologické stability 3 a více v této ochranné 

zón� jsou sou�ástí nadregionálního biokoridoru. Nadregionální 
biokoridor je vždy složený a tvo�í jej osa a ochranná zóna. Ob� �ásti 

jsou jeho neodd�litelnou sou�ástí a po celé ploše koridoru se podporuje 
tzv. koridorový efekt. Ší�e ochranné zóny je maximáln� 2 km. Je 

nespornou dálkovou migra�ní trasou organism� p�echázející p�es úze-
mí �eské republiky. . Do osy nadregionálního biokoridoru je zde 

vloženo 1 regionální biocentrum a zasahuje sem také stávající 
interak�ní prvek B. 

Doporu�ení Podle managementu regionálního biocentra Bažantnice u Pracejovic. 
Ke všem zásah�m snižujícím ekologickou stabilitu zahrnutých 

segment� je pot�ebný souhlas p�íslušného orgánu ochrany p�írody. 
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Interak�ní prvky 
 Krom� biocenter a biokoridor� jsou základními skladebnými �ástmi ÚSES na lokální úrovni i interak�ní 
prvky, což jsou ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová spole�enstva, vytvá�ející exi-
sten�ní podmínky rostlinám a živo�ich�m a významn� ovliv
ující fungování ekosystém� kulturní krajiny. V 
místním územním systému ekologické stability zprost�edkovávají interak�ní prvky p�íznivé p�sobení biocenter a 
biokoridor� na okolní, ekologicky mén� stabilní krajinu. Interak�ní prvky jsou sou�ástí ekologické niky r�zných 
druh� organism�, které jsou zapojeny do potravních �et�zc� i okolních, ekologicky mén� stabilních spole�enstev. 
Slouží jim jako potravní základna, místo úkrytu a rozmnožování. P�ispívají ke vzniku bohatší a rozmanit�jší sít�
potravních vazeb v krajin� a tím podmi
ují vznik regula�ních mechanism�, zvyšujících ekologickou stabilitu 
krajiny. V �ešeném území jsou vymezeny následující (stávající) interak�ní prvky (mapování je p�evzati ze 
schváleného generelu ÚSES): 

�íslo Název Charakteristika Doporu�ení 

A Stružný 
potok  

Tok Stružného potoka v pozvolných svazích 
okraje pahorkatiny. Pás b�ehových porost� kolem 
toku v cca 15-20m.  Pod silnicí do Makarova na 
Z stran� toku bažinatá lokalita mezi poli zarostlá 
bylinnou vegetací. Nad Makarovem dva drobné 

rybníky, horní v�tší a spodní menší vodní plocha, 
v�tší s betonovými b�ehy, v okolí travnaté b�ehy 

Údržba stávajících porost� výb�rový-
mi zásahy. Jako hlavní d�eviny pro-

sazovat OL, JS, dále dlouhov�ké 
druhy DB, JL, KL, udržet menší podíl 

OLS, STH, VRK. Pro�ezávky, 
p�irozené zmlazení porostu. Podél 
pásu b�ehového porostu na styku s 

ornou p�dou - založit v š. min 5-10m 
pás trvalé louky.   Seno pokud možno 
sušit p�irozeným zp�sobem na pokose 
(mimo ruderální partie). Nezasahovat 

nevhodn� do vodního režimu nivy, 
maximáln� omezit zdroje možné 

ruderalizace a eutrofizace. Bažinatou 
lokalitu pod silnicí na Makarov by 

bylo vhodné p�evést na trvalou louku. 
V chatové osad� - doplnit zele
 podél 

p�irozené vodote�e. 

B Pracejo
vický 
rybník 

Rybník v ploché sníženin� mezi pozemky polí, 
orobince. Pod hrází drobný upravený vodní tok . 

 Vodní nádrž využívat extenzivním 
zp�sobem, aby chov nebyl zdrojem 
eutrofizace vod a ni�ení bylinných 
b�ehových porost�. V maximáln�

možné mí�e omezovat zdroje 
eutrofizace v povodí nádrže, 

nezasahovat nevhodn� do vodního 
režimu lokality a jejího okolí. Ob�asné 
podzimní kosení litorálních bylinných 
porost�, odvoz sklizené hmoty mimo 

lokalitu.  Regulovat event. p�íliš 
vysoké stavy chov� divokých kachen 
v p�ípad� ohrožení porost� rákosin. 

Doplnit d�evinnou zele
 na vhodných 
místech výsadbou n�kolika skupin 

p�irozených druh�.  

C Drachk
ovský 
rybník 

Rybník s lužním porostem a vlhkými až mokrými 
polop�irozenými loukami. P�evládají porosty s 
OL, VRK, JS, dále DB, OS, BR, k�oviny VRX, 

BC, místy i STH, VRP, JIV. 

Údržba stávajících lužních a b�e-
hových porost� výb�rovými zásahy. 
Prosazovat OL, JS, dále dlouhov�ké 

druhy DB, JL, KL, udržet menší podíl 
OLS, STH, VRK. Obnovit extenzivní 
hospoda�ení max. dvakrát ro�n� kosit, 
Seno pokud možno sušit p�irozeným 
zp�sobem na pokose (mimo ruderální 

D Pitánsk
ý rybník 

Rybník s lužním porostem a vlhkými až mokrými 
polop�irozenými loukami. P�evládají porosty s 
OL, VRK, JS, dále DB, OS, BR, k�oviny VRX, 

BC, místy i STH, VRP, JIV.  
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E Rybník
y pod 

Podho-
lím  

2 rybníky s lužním porostem a vlhkými až 
mokrými polop�irozenými loukami. P�evládají 

porosty s OL, VRK, JS, dále DB, OS, BR, 
k�oviny VRX, BC, místy i STH, VRP, JIV. 

fficinale, Urtica dioica. 

partie). Vodní nádrže využívat 
extenzivním zp�sobem, aby chov 

nebyl zdrojem eutrofizace vod a ni�ení 
bylinných b�ehových porost�. Ob�asné 
podzimní kosení, nezasahovat kvalitní 
b�ehové partie, hmotu zásadn� odvážet 

mimo lokalitu rybníka bez tvorby 
deponií sedimentu. 

 Navrženy jsou tyto interak�ní prvky: 

�íslo Název Charakter Doporu�ení 

F Za humny  Polní cesta Vypracovat projekt prvku ÚSES. Výsadba autochtonních d�evin  
D�eviny vyžadují v prvých letech po výsadb� odborný dohled, 
protože �asto reagují na specifické pom�ry nového stanovišt�
negativn� – dochází ke ke�ovému r�stu, jednostranným defor-

macím kosterních v�tví, postupnému krn�ní, vícekmennému r�stu 
�i projev�m hyperplastie, deformacím terminálu a podobným 

poruchám r�stu, které dokáže odborník v�as odhalit a z v�tší míry 
potla�it správn� zvoleným typem �ezu. Tímto zp�sobem lze p�e-

dejít v�tšímu propadu výsadeb.  

G Vlachovská  Polní cesta 

H U hranic Polní cesta 

Ch K rybníku  Vodote� a 
polní cesta 

I Pracejovice  Polní cesta 

J Nad rybníkem Polní cesta 

K Nad tratí  Polní cesta 

• Prostupnost krajiny 
Je vymezen ÚSES, kterým jsou zajišt�na propojení krajinných ekosystém�. 
Navržená technická infrastruktura prostupuje územím v návaznosti na stávající trasy 

liniových sítí �i na stávající plochy objekt� technické infrastruktury . 
Místní komunikace NÁVRH:
Nová propojení místních komunikací mohou vznikat v rámci funk�ních ploch (viz 

regulativa). Dle plánu spole�ných za�ízení jsou navrženy cesty pro obsluhu zem�d�lských 
pozemk�.  

Jsou navrženy nová propojení pro p�ší a cyklisty.

• Protierozní opat�ení 

Celé správní území je zranitelnou oblastí. Bude respektováno používání a skladování hnojiv a 
statkových hnojiv, budou st�ídány plodiny a provád�na protierozní opat�ení.( Do zájmového 
území zasahují ochranná pásma vodních zdroj� úpravny vody Pracejovice, tém�� celá �ást obce 
pat�í do ochranného pásma 2. stupn�.)V blízkosti tok� a meliora�ních stok (do 6 m od b�ehové 
�áry)  je p�ípustné z�izování staveb pouze tak, aby byl umožn�n výkon správy vodních tok�
(údržba a �ist�ní vodote�í –alespo
 jednostranný voln� p�ístupný  pruh). – Vsakovací 
zatravn�né pásy okolo meliora�ních stok mají významnou protierozní funkci - viz plochy 

smíšeného nezastav�ného území – plochy p�írod� blízkých ekosystém�. Pro území  nivy  okolo 

tok� p�edpokládáme rovn�ž zmeny využití kultur z orné p�dy na plochy p�írod� blízkých 

ekosystém�, nebo travní plochy. 

Systém protierozních opat�ení které lze promítnout do ÚP jsou:
– opatrení krajinných úprav spocívají zejména v revitalizaci krajiny a jejích druhových složek a 
ke zlepšení retence a zvýšení retardace vody v naší krajin�. - Jsou navrženy plochy p�írod�

blízkých ekosystém�,(mimo jiné biokoridory a biocentra),které mají vhodnou druhovou skladbu  

pro zadržování p�ívalových vod, pro zmírnení prutok� a následného prirozeného vsaku. 

V rámci ploch p�írod� blízkých ekosystém� je p�ípustná výstavba obnova malých vodních 

nádrží, odbahnování rybník� a toku, revitaliza�ní opatrení, meandry. Plochy orné pudy jsou 
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�len�ny t�mito plochami p�írod� blízkých ekosystém� (krajinné zelen�), tím budou vytvo�eny 

podmínky pro stabilizaci pudy,  dojde ke zpomalení proudení vody, a bude umožn�n širší rozliv 

povodnov� vlny – opatrení technického charakteru spocívají zejména v odstranování sediment�
vodních tok� a budování protipovodnových hrází.   
 Plochy rozliv� – Tyto plochy jsou navrženy jako nezastav�né území – p�írod� blízkých 

ekosystém, nebo trvalý travní porost.  
Erozní ohrožení
P�i hodnocení pozemk� �ešeného území z hlediska erozního ohrožení je možno konstatovat, že 
erozí jsou ohroženy prakticky všechny orané pozemky. Zv�tšováním jejich velikosti spolu s 
pravidelným využíváním t�žké mechanizace dochází ke zhut
ování p�dy spolu se zvyšováním 
rychlosti povrchového (ale i celkového) odtoku a tím i ke smyvu p�dy plošnou vodní erozí. 
Ornou p�du základní (neohroženou 0-6°) m�že ohrozit eroze i na mírných svazích (3-6°) tam, 
kde je délka pozemku po spádnici v�tší než 350 - 400 a více metr�. Dále zde m�že negativn�
p�sobit faktor klimatický (p�ívalový liják) nebo faktor nevyhovujícího vegeta�ního krytu. 
Systém protierozních opat�ení: 
 Organiza�ní opat�ení:Soust�ed�ní široko�ádkových plodin na pozemky rovinaté, max. do 4° 
svažitosti (okopaniny, kuku�ice, bob apod.). Na st�edn� ohrožené p�d� se sklonem do 7° lze 
p�stovat i široko�ádkové plodiny za p�edpokladu uplatn�ní protierozní agrotechniky. Výrazn�
erozn� ohrožené pozemky (svažitost 7 - 12°) chránit p�ed erozí vysokým podílem víceletých 
pícnin. Pozemky se svažitostí vyšší než 12° p�evést na trvalé travní porosty. 
 Agrotechnická opat�ení:Obd�lávat svažité pozemky (do 7°) po vrstevnicích. Využívat 
brázdování a hrázkování svažitých pozemk�. P�stovat plodiny v pásech (okopaniny, obilniny, 
víceleté pícniny). Minimalizovat zpracování p�dy, využívat bezorebného setí do strništ�
p�edplodin nebo setí do hrubé brázdy. 
 Technická opat�ení:Záchytné p�íkopy kolem ohrožených pozemk�. Obd�lávané nebo 
zatravn�né pr�lehy. Terasování svažitých pozemk�, znovuz�izování n�kterých zrušených mezí 
a jejich osazení p�irozenou vegetací, která ohrožované plochy zpev
uje, zachycuje erodované 
�ásti substrátu, poskytuje úto�išt� mnoha druh�m vyšších i nižších živo�ich�.  
V�trná eroze - nejvíce závisí na správné agrotechnice, která je schopna zpomalit erozní proces 
efektivn�ji než jiná opat�ení - v�trolamy, vytvá�ení záv�trných míst a podobn�. Doporu�ujeme:  

- Výsadby d�evin podél cest a zatravn�ní pás� podél cest. 
- Pastvu ovcí a koz náhradou za kosení n�kterých problémových pozemk�. 
- Terasování pozemk� a budování protierozních val� (= mezí) v�etn� výsadby vhodné 

vegetace. 

• Opat�ení proti povodním
- Území sídla Pracejovice a Makarov pat�í do povodí �eky Otavy, která protéká 
severovýchodn� od zájmového území. Recipientem obce Pracejovice je p�ímo �eka Otava resp. 
její pravostranné bezejmenné p�ítoky. Do jižní �ásti zasahuje povodí Drachkovského potoka 
jako pravostranného p�ítoku Otavy. Recipientem sídla Makarov je Stružný potok, který protéká 
od jihu k severu po východním okraji sídla, v zájmovém území pramení a tvo�í pravostranný 
p�ítok Otavy. P�ímo v Pracejovicích je vodní nádrž, další rybník Pracejovický je západn� od 
obce. P�ímo v zastav�né �ásti osady Makarov není žádná vodní plocha, jeden z rybník� se 
nachází východn� od osady na Stružném potoce. Další vodní plochy se nacházejí na 
Drachkovském potoce. Otava má vyhlášeno záplavové území. Obec Pracejovice je chrán�na 
proti záplavám ze severní strany hrázkou podél vodote�e. podél tok� jsou trvalé travní porosty, 
p�ípadn� nezastav�né plochy p�írod� blízkých ekosystém�
- je ponechán manipula�ní pruh okolo vodních tok�. 
Stávající vodote�e, vodní plochy a doprovodnou zele
 je nutné zachovat. I nadále je pot�eba 
provád�t údržbu vegetace zejména v okolí vodních tok�. Doporu�ují se vhodná krajinná 
revitaliza�ní opat�ení ke zvýšení záchytu vody v krajin�, zlepšení erozní odolnosti a zamezení 
odnosu p�dy. Dále se v p�ípad� �ast�jších výskyt� p�ívalových deš�� doporu�uje z�izovat 
záchytné stoky pro svedení t�chto srážek. 
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• Koncepce rekrea�ního využívání krajiny
- Plochy rekreace- stavby pro rodinnou rekreaci Rr – v �ešeném území jsou stávající dv�
chatové oblasti. První, v katastru Pracejovic, na jeho východním okraji u lesa H�l, druhá 
Mladiny v katastru Makarova, na jeho jižním okraji. V rámci t�chto ploch mohou vznikat 
p�estavby a dopln�ní objekt�. Nové plochy nejsou navrženy.
- Plochy rekreace - ve�ejná v �ešeném území nejsou 

• Vymezení ploch pro dobývání nerost�
- územní plán je �ešen v souladu -z hlediska požadavk� CO na územní plány dle § 20 
vyhlášky �. 380/2002 Sb., k p�íprav� a provád�ní úkol� ochrany obyvatelstva. 

V �ešeném území je plocha pro zvláštní ú�ely-  plochy specifické - Ženijní sklad Sousedovice 
(objekt vojenské správy v�etn� p�ilehlé komunikace) je respektován – nové plochy nejsou 
navrhovány. 
Chrán�né ložiskové území, prognózní zdroje:
 Poddolované území, sesuvné území se na �ešeném území nevyskytují.
Chrán�ná ložiska nerostných surovin se v území nenachází.                          
Dobývací prostor se v �ešeném území nenachází. 
Radonové riziko Osada Pracejovice se nachází v radonovém riziku stupe
 �. 1 = nízké, 
Makarov stupe
 �. 2 = st�ední. 
Územní plán nevymezuje nové plochy pro dobývání ložisek nerost� ani plochy pro jeho 
technické zajišt�ní. 
Regionální surovinová politika Jihoceského kraje  je s touto koncepcí ÚP v souladu.  
Záplavové území – Otava má vyhlášeno záplavové území. Obec Pracejovice je chrán�na proti 
záplavám ze severní strany hrázkou podél vodote�e. Ve zvodn�ném území je t�eba navrhnout 
vhodná krajinná revitaliza�ní opat�ení, ke zvýšení záchytu vody v krajin�, nap�. plochy 
s travním porostem, plochy se zalesn�ním. Podél vodote�í bude zachován p�ístupný pruh 
pozemk� v š. 6 m od b�ehové hrany 

f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
zp�sobem využití s ur�ením p�evažujícího ú�elu využití 
(hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, p�ípustného 
využití, nep�ípustného využití, pop�ípad� podmín�n�
p�ípustného využití t�chto ploch a stanovení podmínek 
prostorového uspo�ádání, v�etn� základních podmínek 
ochrany krajinného rázu (nap�íklad výškové regulace 
zástavby, intenzity využití pozemk� v plochách) 

Zásadním regula�ním prvkem pro umíst�ní je funkce – tedy zp�sob využití.

Plochy s rozdílným zp�sobem využití se vymezují s ohledem na specifické podmínky a 
charakter území zejména z d�vod� omezení st�et� vzájemn� neslu�itelných �inností a 
požadavk� na uspo�ádání a využívání území. 

podle významu se rozlišují zejména:
plochy zastavitelné v souhrnu tvo�í plochy vymezené hranicí zastav�ného území a hranicí 
zastavitelných ploch.  
- zastav�né území – zahrnuje stavební objekty a k nim p�ilehlé pozemky ur�ené ke  stejnému 
funk�ními využití (plochy stabilizované  zastav�né) - a další pozemky ( i nezastav�né) uvnit�
hranice zastav�ného území vymezené k datu 31.10.2008 ( viz grafická �ást).  
Plochy zastavitelné mohou být rovn�ž nezastav�né pozemky uvnit� zastav�ného území (nap�. 
v plochách stabilizovaných, nebo v plochách zm�n – tzv. prolukách.). Tyto plochy nejsou 
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v grafické �ásti vymezeny hranicí zastavitelných ploch, protože leží uvnit� zastav�ného území a 
jsou zpravidla menší ne 1ha.  
-zastavitelné plochy - rozumí se území, ležící mimo hranici zastav�ného území, navržená touto 
ÚPD k zastav�ní. 
plochy územních rezerv  
nejsou vymezeny 
plochy ke zm�n�, obnov�, rekonstrukci a rekultivaci 
nejsou vymezeny 
plochy nezastav�ného území (volná krajina) jsou nezastavitelné. V nezastav�ném území lze 
realizovat jen liniové dopravní stavby, stavby inženýrských sítí a stavby nezbytné pro údržbu 
krajiny - seníky, v�elíny apod.. , stavby sloužící k zajiš�ování ochrany p�írody, zem�d�lské 
prvovýroby, myslivosti, lesního hospodá�ství, rybni�ního hospodá�ství, zajiš�ování civilní 
ochrany státu. 

Definování pojm� - Zásadním regula�ním prvkem  pro umíst�ní je zp�sob využití.

Druhy ploch - popis zp�sobu  rozdílného využití  ploch:
plochy zastavitelné, územních rezerv, ke zm�n�, obnov�, rekonstrukci a rekultivaci: 
Dle vyhlášky 501/2006: 

Plochy bydlení – nízkopodlažní 
Plochy staveb pro rodinnou rekreaci 
Plochy ob�anského vybavení  
Plochy ob�anského vybavení – t�lovýchova a sport  
Plochy ve�ejných prostranství -ve�ejná zele

Plochy smíšené obytné – bydlení  a podnikání 
Plochy dopravní infrastruktury 
Plochy technické infrastruktury  
Plochy výroby a skladování – výroba zem�d�lská 

plochy nezastav�ného území:
Plochy vodní a vodohospodá�ské 
Plochy zem�d�lské - orná p�da  
Plochy zem�d�lské - trvalý travní porost 
Plochy zem�d�lské – soukromá zele
, sady 
Plochy lesní 
Plochy smíšené nezastav�ného území – p�írod� blízké ekosystémy 
Plochy specifické 
- Prvky územního systému ekologické stability 

�asový horizont: 
Plochy stabilizované (v ploše není navržena zm�na využití) 
Plochy zm�n (je navržena budoucí zm�na využití)  

Podmínky pro využití ploch:
�innosti, d�je nebo za�ízení se z hlediska p�ípustnosti �lení na: 
a. hlavní využití:je základní náplní území.  
b. p�ípustné využití: realizovatelné bez jmenovitého omezení – v souladu s p�íslušnou platnou 
právní úpravou. P�ípustné využití území je v�etn� nezbytné technické a dopravní infrastruktury 
c. podmín�n� p�ípustné využití: nesmí být v konfliktním vztahu k �innostem p�evládajícím, 
mají charakter dopl
ujících �innost. Lze je jednotliv� povolit, nevyvolávají-li jednotliv�, 
v souhrnu nebo v sou�inu rizika ohrožení (zne�išt�ní nebo havárie) nebo neporušují-li svým 
vn�jším p�sobením charakter území (základní zásady utvá�ení území a obecné a zvláštní 
regulativy) nad míru stanovenou zákonem, vyhláškou, jiným obecn� závazným právním 
p�edpisem nebo platným správním rozhodnutím pro tuto �ást území.  
d. nep�ípustné �innosti: nerealizovatelné za žádných podmínek (za doby platnosti tohoto ÚPO).  
Krom� �inností, d�j� nebo za�ízení uvedených v tomto územním plánu jsou to všechny 
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�innosti, d�je nebo za�ízení, které nespl
ují podmínky stanovené zákonem, jinými obecn�
závaznými právními p�edpisy nebo platným správním rozhodnutím, a to bu� pro celé správní 
území nebo pro jeho �ásti.  
- využití funk�ních ploch jsou veškeré zám�ry, �innosti a d�je, které jsou v rozporu s danou 
funkcí, podmínkami využití dané plochy, hodnotami území atd. 

Bn Plochy Bydlení – nízkopodlažní 
a. hlavní využití: - zóna slouží pro bydlení v kvalitním prost�edí, umož
ujícím nerušený a 
bezpe�ný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve�ejných prostranství a 
ob�anského vybavení. 
b. p�ípustné využití: 
- rodinný d�m (výška zástavby s ohledem na okolní zástavbu- Navržená nová zástavba bude 
respektovat m��ítko, charakter a hladinu stávající zástavby, bude mít na stávajících a nových 
plochách maximáln� 2 NP a st�ešní podlaží  
- související ob�anské vybavení - nerušící služby ob�anské vybavenosti a nerušící �emesla 
- související dopravní a technické infrastruktury a pozemky ve�ejných prostranství - plochy 
místních komunikací v�etn� chodník� jsou sou�ástí navrhovaných ploch pro bydlení 
- pozemky dalších staveb a za�ízení, které nesnižují kvalitu prost�edí a pohodu bydlení ve 
vymezené ploše, jsou slu�itelné s bydlením a slouží zejména obyvatel�m v takto vymezené 
ploše. 
- plochy pro stání osobních vozidel (u rodinných dom� – na vlastním pozemku, hromadné 
garáže u �adových dom�  
c. podmín�n� p�ípustné využití : 
- podmínkou jsou 2 parkovací stání v objektu nebo na vlastním pozemku na 1RD 
- za�ízení pro drobnou podnikatelskou �innost-  nesmí svým charakterem narušovat obytnou 
funkci  nad zákonem stanovené limity 
- h�išt�   
- chov domácího zví�ectva – pokud ochranné pásmo nep�ekro�í vlastní pozemek a nebude 
narušovat sousední pozemky. 
d. nep�ípustné �innosti: 
- jsou veškeré  �innosti  (v�etn� za�ízení chovatelských, p�stitelských), které zat�žují, nebo  
p�ekra�ují  stupe
  zát�že, nebo  režim  stanovený  vyhláškou   a p�íslušnými hygienickými 
normami) 
- související ob�anské vybavení o vým��e v�tší než 500 m2 podlahové plochy..  
- stavby pro výrobu v�tšího rozsahu, haly, velké skladové prostory 
- velkokapacitní stavby ob�anského vybavení 
- velkokapacitní stavby pro dopravu 
- velkokapacitní stavby technického vybavení 
-  jiná než hlavní, p�ípustná a podmín�n� p�ípustné využití. 
-  chov domácího zví�ectva v m�stských �ástech a nové satelitní p�ím�stské zástavb�
podmínky prostorového uspo�ádání v�etn� základních podmínek ochrany krajinného rázu
- výšková úrove
 – max.2 nadzemní podlaží, využitelné podkroví 
- sou�et veškerých zastav�ných a zpevn�ných ploch na pozemku bude �init max. 30% plochy 

pozemku 
- nová zástavba, p�estavby a dostavby stávajících objekt� budou respektovat m��ítko, charakter a 

hladinu stávající okolní zástavby, budou respektovat charakteristické formy zastav�ní (konkrétní 
podmínky - viz vý�et jednotlivých zastavitelných ploch kap.c) 
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Rr Plochy rekreace- stavby pro rodinnou rekreaci 
a.hlavní využití: -    sezónní rekrea�ní bydlení (nikoliv trvalé bydlení)  
b.p�ípustné využití: 
- nové objekty jsou p�ípustné pouze na stávajících plochách p�i dodržení podmínek odstup�, 
nebo jako náhrada za stávající objekty  
- P�ístavby a dostavby - max. 1NP a podkroví s ohledem na okolní zástavbu 
- ú�elové komunikace 
c.podmín�n� p�ípustné využití : 
- sezónní ob�erstvení (– pouze za podmínky likvidace odpadních vod dle platných p�edpis�) 
d.nep�ípustné �innosti: 
- skleníky 
- chov domácího zví�ectva  
-    za�ízení  pro drobnou  podnikatelskou  �innost (v�etn� za�ízení  chovatelských , 
p�stitelských) 
-     jiná než hlavní,p�ípustná a podmín�n� p�ípustné využití. 
- zdravotnická (l�žková) za�ízení a sociální služby 
- dopravní služby, velkoobchodní, výrobní nebo skladovací �innost 
- motokrosové a autokrosové dráhy, ostatní hlu�né provozy 
podmínky prostorového uspo�ádání v�etn� základních podmínek ochrany krajinného 
rázu
- stávající plochy nezahuš�ovat dalšími objekty, nezvyšovat výškovou úrove

- stávající stavby pro rodinnou rekreaci lze rozši�ovat max. o 20% zastav�né plochy stávající 

stavby  
- výšková úrove
 – max.1 nadzemní podlaží, využitelné podkroví 
- celková zastav�ná plocha max. 50 m2 
- sou�et veškerých zastav�ných a zpevn�ných ploch na pozemku bude �init max. 12% plochy 

pozemku 

Ov Plochy ob�anského vybavení  
a. hlavní využití: 
pro školství, vzd�lávání a výchovu, sociální služby a pé�i o rodinu, zdravotnictví, ve�ejnou 
správu, ochranu obyvatelstva, ubytování, stravování, obchod, apod. Dále zahrnují pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury a ve�ejných prostranství.  
Plochy ob�anského vybavení musí být vymezeny v p�ímé návaznosti na kapacitn� dosta�ující 
plochy technické a plochy dopravní infrastruktury musí být p�ístupné z ve�ejné komunikace. 
b. p�ípustné využití:
- stavby, za�ízení a související �innosti a d�je ob�anské vybavenosti lokálního i nemístního 
charakteru 
- stravování a sportovišt� jako dopl
ková �innost hlavní funkci  
- nerušísí podnikatelské aktivity – technické zázemí pro objekty obce jako je nap�. sklad 
materiál�, požární zbrojnice, drobná výroba jako nap�. montáž drobných díl�, švadleny…apod. 
- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro pot�eby vyvolané p�ípustným využitím území 
budou �ešena na vlastním pozemku.  
- drobná sadovnická a parková architektura nap�. altán, kryté sezení, lavi�ky 
- zele
 parková, plochy pro oddech, �i slun�ní, obslužné komunikace, p�ší cesty 
c. podmín�n� p�ípustné využití: 

  - byt majitele, správce  
d. nep�ípustné �innosti: 
-  pr�myslová výroba, velkosklady  

  - jakékoli �innosti, které by mohly být nebo jsou v rozporu s p�ípustnými zp�soby využití  
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podmínky prostorového uspo�ádání v�etn� základních podmínek ochrany krajinného 
rázu
zástavba bude respektovat m��ítko, charakter a hladinu stávající okolní zástavby (konkrétní 
podmínky - viz vý�et jednotlivých zastavitelných ploch kap.c) 
- nezvyšovat výškovou úrove
 stávajících objekt�  

Os Plochy ob�anského vybavení – t�lovýchova a sport 
a. hlavní využití: 
za�ízení pro t�lovýchovu a sport a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a 
ve�ejných prostranství.  
Plochy ob�anského vybavení musí být vymezeny v p�ímé návaznosti na kapacitn� dosta�ující 
plochy technické a plochy dopravní infrastruktury, musí být p�ístupné z ve�ejné komunikace. 
b. p�ípustné využití:
- stavby, za�ízení a související �innosti a d�je ob�anské vybavenosti lokálního charakteru  
- celoro�ní i sezónní ubytování v�etn� stravování 
- drobná sadovnická a parková architektura nap�. altán, kryté sezení, lavi�ky 
- zele
 parková, plochy pro oddech, �i slun�ní, obslužné komunikace, p�ší cesty 
c. podmín�n� p�ípustné využití:
- ubytování majitele, správce 
d. nep�ípustné �innosti: 
- výroba, sklady  
- zem�d�lská výrobní �innost 
- motokrosové hlu�né provozy 
-  jakékoli  �innosti, které by mohly být nebo jsou v rozporu s p�ípustnými zp�soby využití  
podmínky prostorového uspo�ádání v�etn� základních podmínek ochrany krajinného 
rázu

Všechny stavby v�etn� oplocení nebudou svým charakterem, proporcemi a navrženým 
tvarovým a materiálovým �ešením narušovat krajinný ráz. Objekty zázemí budou p�ízemní. 

Pz Plochy ve�ejných prostranství- ve�ejná zele�  
a. hlavní využití: 
- parky, parkov� upravená ve�ejná prostranství, ostatní ve�ejná zele
 v�etn� ochranné a izola�ní 
zelen�, aleje a stromo�adí v zastav�ném území,  plochy zelen� intenzivn� využívané pro 
každodenní rekreaci nap�. ve�ejn� využívaná zele
 návsi. 
b. p�ípustné využití:
- území ve�ejn� p�ístupné a vyhrazené zelen�, sloužící zejména jako zázemí pro odpo�inek a 
rekrea�ní aktivity. P�ípustné je provád�t na t�chto plochách vegeta�ní úpravy, které svým 
charakterem nenaruší funkci plochy a odpovídající skladbu d�evin 
- kašny a vodní plochy a toky, um�lecká díla (plastiky, apod.), odpo�inkové plochy s lavi�kami 
- p�ší cesty, lávky, cyklistické cesty, nau�né stezky 
- hudební pavilóny, altány, pergoly, loubí, stánky, drobná architektura uli�ního mobiliá�e 
- související dopravní a technická infrastruktura a ob�anské vybavení, slu�itelné s ú�elem 
ve�ejných prostranství. 
- h�išt�  
- protipovod
ová opat�ení … však deš�ových vod 
c. podmín�n� p�ípustné využití:
- Podmín�n� p�ípustné je na t�chto plochách z�izovat a provozovat za�ízení a sít� technické 
infrastruktury, nezbytné pro funkci a provoz obce, za p�edpokladu, že budou citliv� za�len�ny 
do tohoto území, drobné kultovní a kulturní stavby za p�edpokladu, že svým charakterem a 



27

doprovodnými zp�sob využitími, nenaruší charakter tohoto území, um�lé vodní plochy, 
pot�ebné technické zázemí. 
- Zázemí – zástavba drobným objektem Ov (nap�. sociální za�ízení, drobné ob�erstvení apod.) 
d. nep�ípustné �innosti:
- Nep�ípustné je na t�chto územích z�izovat a provozovat veškerá za�ízení a stavby, která nejsou 
uvedena jako p�ípustná a podmín�n� p�ípustná. 

So Plochy smíšené obytné – bydlení a podnikání 
a. hlavní využití: 
-  zóna slouží k bydlení, v�etn� ob�anské vybavenosti a podnikání nesnižujícího kvalitu 
prost�edí (�emesla, drobné výrobní provozovny) 
b. p�ípustné využití:
- samostatné stavby pro ob�anskou vybavenost a podnikání – bez bydlení 
- stavby pro bydlení – i bez podnikání – max. 2 NP a st�ešní podlaží  
- ve�ejná prostranství a související nezbytná dopravní a technická infrastruktura nerušící 

bydlení  
- za�ízení, které svým provozováním a technickým za�ízením nenarušují užívání staveb a 

za�ízení ve svém okolí  
- nerušící výroba a služby, zem�d�lství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují 

dopravní zát�ž v území nad p�ípustné normy 
- výrobní, opravárenská nebo chovatelská �innost nerušící okolní obytnou zástavbu 
c. podmín�n� p�ípustné využití:
-  všechny nové stavby budou svým charakterem, proporcemi a navrženým �ešením odpovídat 

okolní zástavb�
-  h�išt� pokud nebude zásadn� narušovat okolí hlukem, nep�ípustný je nap�. motokros apod.  
d. nep�ípustné využití: 
- motokrosové h�išt� apod.  
- za�ízení, snižujících kvalitu prost�edí v této ploše – nap�. pr�myslová výroba, t�žba, 

hutnictví, chemie, t�žké strojírenství, asana�ní služby.  
- velkoobchodní �innost, která má zvýšené nároky na dopravu, hluk apod…
- l�žkové �ásti zdravotnických a sociálních za�ízení 
podmínky prostorového uspo�ádání v�etn� základních podmínek ochrany krajinného 
rázu
výška zástavby, parcelace - navržená zástavba bude respektovat m��ítko, charakter a hladinu 
stávající okolní zástavby, bude respektovat charakteristické formy zastav�ní (konkrétní 
podmínky - viz vý�et jednotlivých zastavitelných ploch kap.c) 

Ds, Dd, Plochy dopravní infrastruktury – silni�ní doprava, drážní doprava 
a. hlavní využití:  
-  slouží k zabezpe�ení pot�eb všech druh� dopravy (za�ízení pozemních komunikací, 
železni�ních drah, a jiných druh� dopravy) v�etn� ochranných pásem  
b. p�ípustné využití:
-  plochy pro silni�ní dopravu (komunikace chodník� a zelených pás� pro automobilovou 
dopravu, zem�d�lskou a lesní dopravu, zastávky, garáže, p�ší propojení, plochy a cesty pro 
p�ší, cesty pro cyklisty  
-  silnice III. t�ídy, místní a odstavné a parkovací plochy, hromadné a �adové garáže - v�etn�
pozemk�, na kterých jsou umíst�ny sou�ásti komunikace, nap�íklad náspy, zá�ezy, op�rné zdi, 
mosty a doprovodné a izola�ní zelen�, autobusová zastávky a to�ny, odstavná stání pro 
autobusy a nákladní automobily, areály údržby pozemních komunikací, �erpací stanice 
pohonných hmot.)  
-  plochy železnice v�etn� ochranných pásem. - v�etn� násp�, zá�ez�, op�rných zdí, most�, 
kolejiš� a doprovodné a izola�ní zelen�, pohotovostní ubytování, dále pozemky za�ízení pro 
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drážní dopravu, nap�íklad stanice, zastávky, nástupišt� a p�ístupové cesty, provozní budovy a 
pozemky dep, opraven, vozoven, p�ekladiš� a správních budov. 
-  ve�ejná parkovišt�, ve�ejná zele
 p�evážn� liniového charakteru podél komunikací a 
parkoviš�, vybavení parkoviš�, (kiosky apod.),  
c. podmín�n� p�ípustné využití:
-  podmín�n� p�ípustné je umis�ování sítí a technické infrastruktury, kdy toto umíst�ní nesmí 
ohrozit ani omezit funkci hlavní (viz. p�ípustné využití). Pokud bude možné, m�ly by být tyto 
stavby umis�ovány do zelených pás�, které plní doprovodnou funkci k funkci dopravní. 
-  ú�elov� nezastavitelné území – jako územní rezerva pro výhledové vedení komunikace 
-   izola�ní a ochranná zele

d. nep�ípustné �innosti:
-  jiná než hlavní, p�ípustná a podmín�n� p�ípustné využití. 

Ti Plochy technické infrastruktury 
a. hlavní využití: 
pozemky vedení, staveb a s nimi provozn� související za�ízení technického vybavení, nap�íklad 
vodovod�, vodojem�, kanalizace, �istíren odpadních vod, staveb a za�ízení pro nakládání 
s odpady, trafostanic, energetických vedení, komunika�ních vedení ve�ejné komunika�ní sít�, 
elektronických komunika�ních za�ízení ve�ejné komunika�ní sít� apod.  Bodová technická 
infrastruktura a stavby liniové – nap�. vedení vzdušných staveb, podzemních staveb 
energetických a vodohospodá�ských staveb- jsou vyzna�eny p�íslušnou zna�kou v�etn�
ochranného p�ípadn� bezpe�nostního pásma. 
b. p�ípustné využití:
- stavby, sloužící k zabezpe�ení provozu a funk�nosti plochy, vodohospodá�ských, 
energetických a jiných systém�, podmi
ujících využití území  
-  výstavba staveb a za�ízení souvisejících bezprost�edn� s danou funkcí technické 
infrastruktury a obsluhy území, tj. bodové technické infrastruktury, stavby liniové (vedení 
vzdušných, podzemních staveb energetických a vodohospodá�ských), stavby garáží a stavby 
svým charakterem, funkcí a m��ítkem odpovídající (sb�rný dv�r, místo t�íd�ného odpadu, 
sb�rné místo nebezpe�ného odpadu, kompostárna, ú�inné kvalitní spalování nezávadného 
odpadu) 
-  pozemky související dopravní infrastruktury. 
c. podmín�n� p�ípustné využití:
- 
d. nep�ípustné �innosti:
-  bydlení, zdravotnictví, sociální služby 
-  port a rekreace 
-  jiná než hlavní, p�ípustná a podmín�n� p�ípustné využití. 

Vz Plochy výroby a skladování –plochy zem�d�lských staveb  
a.hlavní využití: 
- výroba v zem�d�lství - zem�d�lská výroba a živo�išná, skladování, výrobní, opravárenská 
�innost, intenzivní zem�d�lská výroba  rostlinná – skleníky, p�stitelské školky  

b. p�ípustné využití:
- administrativa, pohotovostní ubytování 
- výrobní provozovny a služby – i nezem�d�lského charakteru 
c. podmín�n� p�ípustné využití : 
- rekonstrukce, zm�ny ustájení, rozší�ení �i p�ístavby areálu ZD jsou podmín�ny tím, že celková 

zát�ž provozu nep�ekro�í navrženou (maximální) hranicí negativních vliv� zem�d�lského areálu.  
- provoz podnikatelských aktivit nezem�d�lského charakteru nebude narušovat stávající a 

navrhované plochy bydlení  
- obvodový pláš� bude p�izp�sobený okolní zástavb�
- bioplynové stanice 
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d. nep�ípustné �innosti:
- jiná než hlavní,p�ípustná a podmín�n� p�ípustné využití. 
podmínky prostorového uspo�ádání v�etn� základních podmínek ochrany krajinného 
rázu Veškeré stavby musí respektovat charakter zástavby a krajinný ráz. Nikoliv nové výškové 
dominanty. Nezasahovat negativním vlivem na plochy bydlení. 

Vv Plochy vodní a vodohospodá�ské 
a. hlavní využití: 
-  rybníky, nádrže, vodní toky, potoky, vodní plochy, pozemky koryt vodních tok� a jiné 
pozemky ur�ené pro p�evažující vodohospodá�ské využití.
b. p�ípustné využití:
- ponechání stávající zp�sobu využití t�chto ploch. Zásahy do vodních ploch a s nimi 
bezprost�edn� související území a objekt� budou sledovat p�edevším stabilizaci vodních 
pom�r� v území, revitalizaci vodní ploch, obnovou a zkvalitn�ním b�ehových porost�, 
p�irozené za�len�ní vodní plochy do krajinného prost�edí, za�len�ní plochy do územního 
systému ekologické stability. 
- stavby související s rekreací a sportem 
-  lávky a mola  
- protipovod
ová  a revitaliza�ní opat�ení 
c. podmín�n� p�ípustné využití:
-  stavby p�ístaviš�, za�ízení pro chov ryb, a dalších, které p�ímo souvisí s využitím vodní 
plochy nebo jejího b�ehu.  
-    v blízkosti tok� a meliora�ních stok (do 6 m od b�ehové �áry) je p�ípustné z�izování staveb 
pouze tak, aby byl umožn�n výkon správy vodních tok� (údržba a �ist�ní vodote�í – alespo

jednostranný voln� p�ístupný pruh 
-  z�izovat a provozovat sít� a za�ízení technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu a 
zásobování p�ilehlého území, ve sm�ru kolmo na vodote�e, p�ípadn� nejkratším možným 
zp�sobem p�es nebo pod vodní plochou 
d. nep�ípustné �innosti:
-  z�izovat a provozovat na t�chto územích jakákoliv nová za�ízení (zejména stavby) 
nesouvisející s využitím vodní plochy  
-  funk�ní využití a �innosti, které nejsou uvedeny jako p�ípustné nebo podmín�n� p�ípustné. 

Zo Plochy zem�d�lské (orná p�da) 
a. hlavní využití: 
- Orná p�da je ur�ená pro intenzivní i extenzivní hospoda�ení nebo �innosti a za�ízení, které 
s hospoda�ením souvisí. Jedná se o plochy mimo zastav�ná a zastavitelná území a mimo plochy 
ÚSES 
b. p�ípustné využití:
- ú�elové komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území 
- pozemky související dopravní a technické infrastruktury (polní cesty apod). 
- izola�ní a doprovodná zele

- protipovod
ová opat�ení 
c. podmín�n� p�ípustné využití:
-    jednotlivé jednoduché stavby zem�d�lské výroby (nap�. seníky, v�elíny, konstrukce vinic a 
chmelnic, bažantnice, posedy, krmelce apod.).  
-    liniové sít� a za�ízení technické infrastruktury stavby nezbytné pro obsluhu a zásobování 
p�ilehlého území 
- zm�ny kultur (na pastviny, louky, sady, ostatní plochy) za spln�ní všech zákonných 
podmínek. 
-  m�nit funk�ní využití na lesní pozemky a vodní plochy 
-   podél vodních tok� – voln� p�ístupný manipula�ní pruh 
d. nep�ípustné �innosti:
-     jiná než hlavní,p�ípustná a podmín�n� p�ípustné využití. 
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Zt Plochy zem�d�lské (trvalý travní porost)  
a. hlavní využití: 
-  trvalý travní porost (TTP = louky a pastviny), ovocné sady, ostatní plochy. Území je ur�eno pro 
intenzivní i extenzivní hospoda�ení nebo �innosti a za�ízení, které s hospoda�ením souvisí. Jedná se o 
plochy mimo zastav�ná a zastavitelná území a mimo plochy ÚSES.  
b. p�ípustné využití:
-  ú�elové komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území 
-  pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 
- izola�ní a doprovodná zele

- zm�ny kultur (na p�du ornou, TTP, ostatní plochy) za spln�ní všech zákonných podmínek. 
- ohrazení pastvin  
- protipovod
ová  a revitaliza�ní opat�ení 
c. podmín�n� p�ípustné využití:
-    jednotlivé jednoduché stavby zem�d�lské výroby (nap�. seníky, v�elíny, konstrukce vinic a 
chmelnic, bažantnice, posedy, krmelce apod.).  
-    liniové sít� a za�ízení technické infrastruktury stavby nezbytné pro obsluhu a zásobování 
p�ilehlého území 
- zm�ny kultur (na pastviny, louky, sady, ostatní plochy) za spln�ní všech zákonných 
podmínek. 
-    m�nit funk�ní využití na lesní pozemky a vodní plochy 
-  podél vodních tok� – voln� p�ístupný manipula�ní pruh 
d. nep�ípustné �innosti:
-  jiná než hlavní,p�ípustná a podmín�n� p�ípustné využití. 

Zs Plochy zem�d�lské – soukromá zele�, sady 
a. hlavní využití: 
-  zóna slouží jako zahrady a sady 
b. p�ípustné využití:
-  parková úprava 
-  zahrádky a sady, i bez p�ímé vazby na objekty trvalého bydlení 
c. podmín�n� p�ípustné využití: 
-  objekty údržby a pro uložení zahradnických aj. pot�eb, skleník, pokud nenaruší hlavní 

hodnotu sídla – nikoliv sm�rem na ve�ejné prostranství 
-  vše, co souvisí se stávajícím využitím, um�lé vodní plochy (bazény), skleníky, altány, 

pergoly apod. 
-  všechny stavby budou drobného m��ítka a budou svým charakterem, proporcemi a nebudou 

navrženým tvarovým a materiálovým �ešením narušovat okolní plochy 
-  h�išt�   
d. nep�ípustné �innosti: 
-  objekty pro bydlení nebo rekrea�ní bydlení 
-  všechny druhy výrobních �inností v�. opravárenství, dopravní služby 
-  skladování (mimo materiálu pro údržbu), skládky odpadu,odstavení motorových vozidel 
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Plochy lesní 
a. hlavní využití: 
-   pln�ní funkcí lesa 
- hospoda�ení na lesním p�dním fondu (v�etn� p�stebních ploch) 
-    vzrostlá zele
  
b. p�ípustné využití:
- ú�elové komunikace (p�ší, cyklistické, pro jízdu s potahem, pro jízdu na lyžích a saních 
- izola�ní a doprovodná zele

- nezbytné objekty pro údržbu lesa, 
- voln� rostoucí d�evinné porosty, k�oviny, stromo�adí, liniová zele
  
-  z�izování malých vodních ploch (do 2000m2) 
c. podmín�n� p�ípustné využití:
- pouze stavby nezbytn� nutné pro hospoda�ení v lese a myslivost 
- stavby seník�, v�elín� apod. 
-     k�ížení liniových staveb 
- dostavby a p�ístavby stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku malého rozsahu 
(max. nár�st 20%prvn� zkolaudované podlahové plochy) 
- pouze �innost v souladu s lesním zákonem 
-    m�nit funk�ní využití na vodní plochy 
d. nep�ípustné �innosti:
-   jiná než hlavní,p�ípustná a podmín�n� p�ípustné využití. 

Plochy smíšené nezastav�ného území – p�írod� blízkých ekosystém�
a. hlavní využití: 
- trvalý travní porost, ostatní plochy, náletový porost, vzrostlá zele
, aleje. Jedná se o plochy 
mimo zastav�ná a zastavitelná území, plochy b�ehových partií vodote�í, plochy v území 
ohroženém vodní erozí, plochy biokoridor�, plochy interak�ních prvk�. 
b. p�ípustné využití:
- ú�elové komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území 
- izola�ní a doprovodná zele

-   protipovod
ová opat�ení, výstavba malých vodních nádrží, odbahnování rybník� a toku, 
revitalizace, meandry 
c. podmín�n� p�ípustné využití:
-  podél vodních tok� – voln� p�ístupný manipula�ní pruh 
d. nep�ípustné �innosti:
-   jiná než hlavní,p�ípustná a podmín�n� p�ípustné využití. 
  
Plochy specifické 
a. hlavní využití: 
-  pozemky staveb a za�ízení pro obranu a bezpe�nost státu, civilní ochranu, sklady 
nebezpe�ných látek (ženijní sklad apod) v�etn� ochranného pásma. 
b. p�ípustné využití:
-  související technická a dopravní infrastruktura 
- ú�elové komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území 
- izola�ní a doprovodná zele

- protipovod
ová opat�ení 
c. podmín�n� p�ípustné využití:
-   
d. nep�ípustné využití:
- jiné než hlavní, p�ípustné a podmín�n� p�ípustné využití. 
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Skladebné �ásti územního systému ekologické stability 
V ÚPO se  vymezují skladebné �ásti ÚSES. P�i rozhodování o funk�ním využití ploch 
zahrnutých do skladebných �ástí ÚSES je nutné vycházet z nezbytnosti jejich ochrany, 
skladebné �ásti ÚSES nelze zrušit bez náhrady. 
Konstitutivní znaky, kterými jsou reprezentativnost, minimální a maximální prostorové 
parametry, kontinuita systému ÚSES nesmí být narušeny. 
1. Pro využití ploch biocenter
a. hlavní využití: 
- sou�asné využití 
- využití, které zajiš�uje ochranu a trvalou existenci spole�enstev organism� vázaných na trvalé 
stanovištní podmínky (p�irozené biotopy), 
b. p�ípustné využití:
- jiné jen pokud nezhorší stávající úrove
 ekologické stability. Zm�nou nesmí dojít ke 
znemožn�ní  navrhovaného využití ploch nebo zhoršení p�irozeného zp�sobu využití 
sou�asných ploch ÚSES. 
c. podmín�n� p�ípustné využití:
- pouze ve vyjíme�ných p�ípadech nezbytn� nutné liniové stavby, vodohospodá�ská za�ízení, 
�OV atd. Umíst�ny mohou být jen p�i co nejmenším zásahu a narušení funk�nosti biocentra. 
d. nep�ípustné �innosti:
- zm�ny funk�ního využití, které by snižovaly sou�asný stupe
 ekologické stability daného 
území za�azeného do ÚSES (zm�na druhu pozemku s vyšším stupn�m ekologické stability na 
druh s nižším stupn�m  ekologické stability, nap�. z louky na ornou p�du), které jsou v rozporu 
s funkcí t�chto ploch v ÚSES, 
- jakékoli zm�ny funk�ního využití, které by znemožnily �i ohrozily funk�nost biocenter nebo 
územní ochranu ploch navrhovaných k za�len�ní do nich,  
- rušivé �innosti jako je umis�ování staveb, odvod
ování pozemk�, t�žba nerostných surovin 
apod., mimo �innosti  podmín�né. 
2. Pro využití ploch biokoridor�
a. hlavní využití: 
- sou�asné využití, 
- využití, které zajiš�uje vysoké zastoupení  druh� organism� odpovídajících trvalým 
stanovištním podmínkám p�i b�žném extensivním zem�d�lském nebo lesnickém hospoda�ení 
(trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy apod.), p�ípadn� rekrea�ní plochy p�irozeného 
charakteru 
b. p�ípustné využití:
- jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu; p�itom  zm�nou nesmí dojít ke  znemožn�ní  
navrhovaného využití a p�irozeného zp�sobu využití sou�asných funk�ních  biokoridor�
c. podmín�n� p�ípustné využití:
nezbytn� nutné liniové stavby k�ížící biokoridor, vodohospodá�ská za�ízení, �OV atd. 
Umíst�ny mohou být jen p�i co nejmenším zásahu a narušení funk�nosti biokoridoru. Umíst�ní 
pokud možno jen kolmo na biokoridory a v co nejmenším rozsahu. 
d. nep�ípustné �innosti:
- zm�ny funk�ního využití, které by snižovaly sou�asný stupe
 ekologické stability daného 
území za�azeného do ÚSES (zm�ny druhu pozemku s vyšším stupn�m ekologické stability na  
druh s nižším stupn�m  ekologické stability, nap�. z louky na ornou p�du), které jsou v rozporu 
s funkcí  biokoridoru, 
- jakékoli zm�ny funk�ního využití, které by znemožnily nebo ohrozily územní ochranu a 
založení chyb�jících  �ástí biokoridor�, 
- rušivé �innosti, jako je umis�ování staveb, odvod
ování pozemk�, t�žba nerostných surovin, 
apod., mimo �inností  podmín�ných. 
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g) vymezení ve�ejn� prosp�šných staveb, ve�ejn� prosp�šných 
opat�ení, staveb a opat�ení k zajiš�ování obrany a 
bezpe�nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva 
k pozemk�m a stavbám vyvlastnit 

g) 1. Seznam dot�ených pozemk�  pro koridory a liniové stavby je možno  stanovit teprve po 
up�esn�ní plochy ve�ejn� prosp�šné stavby – p�edkupní právo není požadováno
Seznam VPS 

KÓD Ú�EL PARCELA �ÍSLO 
KATASTRÁLNÍ 

ÚZEMÍ 

E1  Vedení 110kV mezi 
rozvodnami CZ 
Strakonice – 
Horaž�ovice 

250, 245/1, 244, 241, 240, 237/1, 235, 234, 
233 

416, 413, 711/1, 411/2, 410/1, 409/1, 406, 
419/1, 420/32, 420/2, 421, 392/1, 390, 383, 
382, 381/2, 375, 377/1, 373, 370/1, 370/2, 
367/1, 367/2, 362, 354, 349/1, 346, 348, 
345 

Pracejovice 

Makarov 

D1 
Zdvojkolejn�ní 
železni�ní trat�

Pracejovice 

D2  Územní rezerva pro 
železni�ní obchvat 
Pracejovice 

Pracejovice 

V1 Vodovod – ochranné 
pásmo II. stupn�
vodního zdroje 
Makarov 

16,24 Makarov 

V2  Vodovod – ve�ejný 
vodovodní �ád 
Makarov 

820/3, 59, 60, 67/4, 1200/2, 1200/1 Makarov 

V3 Vodovod – jímání 
Pracejovice 

Pracejovice 

V4 Vodovod – ve�ejný 
vodovodní �ád 
Pracejovice 

100/2, 110/23 Pracejovice 

K1 Kanalizace – �OV 
v�. p�íjezdové 
komunikace a  
pásma ochrany 
prost�edí v Makarov�

68/1, 68/3, 67/2, 172/3, 173/3, 173/1, 
174/3, 174/1, 177/3, 177/1, 178,1/1, 
nedohledáno 

Makarov 

K2 Kanalizace – ve�ejný 
kanaliza�ní �ád 
Makarov 

172/3, 173/3, 174/3,68/1, 1200/1, 1200/1, 
820/3 

Makarov 

K3 Kanalizace –�erpací 
stanice Pracejovice 

410, 409/2, 110/5, 110/36, 110/23 Pracejovice 

K4 Kanalizace – ve�ejný 
kanaliza�ní �ád 
Pracejovice 

410, 409/2, 409/1, 110/23, 114/1, 110/1, 
110/2, 115/11, 624/2, 112/3, 110/8, 111/1, 
110/36, 91/1 

Pracejovice 
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Seznam VPO 
ÚSES navrhovaný k založení �i propojení

KÓD Ú�EL PARCELA �ÍSLO 
KATASTRÁLNÍ 

ÚZEMÍ 

P�EDKUPNÍ 
PRÁVO  

(v �í prosp�ch - 

obec, kraj, stát) 

LBK 
8 

Biokoridor lokální  
Ku�iny 

174, 77,178,219,223,224,227,231 

400, 405, 403,406,409/1, 410/1, 
411/1, 414, 416, 419/1, 
420/3,420/4, 419/2, 429/1 

Pracejovice 

Makarov 

�eská 
republika 

LBC 
7 

Biocentrum lokální  
Cikánka 

174, 175,176 

385,387 

Pracejovice 

Makarov 

�eská 
republika 

g) 2.
Stavby a opat�ení k zajiš�ování obrany a bezpe�nosti státu 
V �ešeném území je plocha pro zvláštní ú�ely-  plochy specifické - Ženijní sklad Sousedovice 
(objekt vojenské správy v�etn� p�ilehlé komunikace) je respektován. 
– nové plochy nejsou navrhovány. 
Plochy pro asanaci: V �ešeném území se nenavrhují. 

h) vymezení dalších ve�ejn� prosp�šných staveb a ve�ejn�
prosp�šných opat�ení, pro které lze uplatnit p�edkupní 
právo 

Seznam VPS a VPO s p�edkupním právem (bez možnosti vyvlastn�ní)
VPO - Ve�ejná prostranství Pv, Pz – plochy nejsou vymezeny  
VPO - Ochrana p�írodního nebo kulturního d�dictví - nejsou vymezeny 

i) údaje o po�tu list� územního plánu a po�tu výkres� k n�mu 
p�ipojené grafické �ásti 

Textová �ást návrhu má 35 stran  
Grafická �ást má tyto výkresy: 
Návrh: 

1. Výkres základního �len�ní území 1:5000 
2. Hlavní výkres 1:5000 
3. Hlavní výkres –koncepce  technické infrastruktury 1:5000 
4. Výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a  asanací 1 :5000 
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j) vymezení ploch a koridor� územních rezerv a stanovení 
možného budoucího využití, v�etn� podmínek pro jeho 
prov��ení 

Je navržena územní rezerva pro  železni�ní obchvat Pracejovice

k) vymezení ploch a koridor�, ve kterých je prov��ení zm�n 
jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a 
dále stanovení lh�ty pro po�ízení územní studie, její 
schválení po�izovatelem a vložení dat o této studii do 
evidence územn� plánovací �innosti 

•  Lokality, kde je uloženo územním plánem zástavbu povinn� prov��it území územní 
studii:  

• 1, 2,3 B bydlení Pracejovice 
• 6 B – bydlení Makarov 

Lh�ta po�ízení územní studie v�etn� vložení dat o této studii do evidence územn� plánovací 
�innosti – do doby platnosti ÚP. 

l) vymezení ploch a koridor�, ve kterých je po�ízení a vydání 
regula�ního plánu podmínkou pro rozhodování o zm�nách 
jejich využití a zadání regula�ního plánu v rozsahu dle 
p�ílohy �. 9 

  Lokality, kde je uloženo územním plánem zástavbu povinn� prov��it území regula�ním 
plánem: - nejsou vymezeny 

m) stanovení po�adí zm�n v území (etapizaci) 
Etapovitost není navržena. 

n) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných 
staveb, pro které m�že vypracovávat architektonickou �ást 
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 

Nejsou navrženy. 

o) vymezení staveb nezp�sobilých pro zkrácené stavební 
�ízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona 

Nejsou navrženy. 
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II. Obsah od�vodn�ní územního plánu

Proces po�ízení územního plánu Pracejovice:

1. O po�ízení územního plánu obce rozhodlo Zastupitelstvo obce Pracejovice dne 2.4.2007. 

2. V dubnu 2008 byly po�izovateli, kterým je M�stský ú�ad Strakonice, odbor rozvoje, ú�ad  
    územního plánování, odevzdány pr�zkumy a rozbory. 

3. Na základ� pr�zkum� a rozbor� zpracoval po�izovatel návrh zadání územního plánu obce  
    Pracejovice, ve kterém navrhl požadavky pro zpracování tohoto územního plánu. 
    Návrh zadání byl zpracován podle zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta- 
    vebním �ádu (dále stavební zákon) a vyhlášky �.500/2006 Sb., o územn� analytických pod- 
    kladech, územn� plánovací dokumentaci a zp�sobu evidence územn� plánovací �innosti  
   (dále vyhláška). 
    Návrh zadání územního plánu obce Pracejovice byl schválen Zastupitelstvem obce Práce- 
    jovice dne 7.7.2008, pod usnesením �. 36/2008. 

4. Protože v rámci projednávání návrhu zadání nebyla požadována variantní �ešení, bylo 
    upušt�no od zpracování konceptu a byl vyhotoven návrh územního plánu na základ� § 47, 
    odst.5 stavebního zákona. 

5. Spole�né jednání o návrhu územního plánu s dot�enými orgány, Krajským ú�adem – 
    Jiho�eský kraj a sousedními obcemi prob�hlo v souladu s § 50, odst.2 stavebního zákona  
    dne 8.1.2009.  
    Následn� prob�hlo posouzení této územn� plánovací dokumentace Krajským ú�adem – 
    - Jiho�eský kraj podle § 51 stavebního zákona. 

6. Ve�ejné projednání dle § 52 stavebního zákona prob�hlo dne 7.5.2009. Oznámení o zahá-  
    jení �ízení o vydání územního plánu Pracejovic podle § 52 stavebního zákona a §§ 171 – 174     
správního �ádu bylo u�in�no ve�ejnou vyhláškou ze dne 11.3.2009. Tato vyhláška byla  
    vystavena na ú�ední desce Obecního ú�adu v Pracejovicích a ú�ední desce M�Ú Strakonice.  

a) soulad s územn� plánovací dokumentací vydanou krajem 
1. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem 
1.1. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje 
• 	ešení návrhu Územního plánu Pracejovice není v rozporu s Politikou územního rozvoje. 
Území obce Pracejovice neleží ve specifické oblasti. Neleží v rozvojové ose. Program rozvoje 
okresu není zpracován. Z programu rozvoje kraje nevyplývají žádné konkrétní požadavky. 
1.2. Souladu územního plánu s ÚPD vydanou krajem
Správní území obce náleží do území �ešeného územním plánem velkého územního celku (ÚP 
VÚC) Písecko – Strakonicko a do ZÚR Jiho�eského kraje . 
 Z toho vyplývají pro �ešené území tyto požadavky: 

- respektovat koridor dopravní infrastruktury D 32 – zdvojkolejení železni�ní trat�
Dív�ice – Protivín – Strakonice – Horaž�ovice dle vyšších ÚP VÚC- navrženo jako 
ve�ejn� prosp�šná stavba - kone�ná konkrétní trasa nesmí rozd�lit sídlo  

- respektovat koridor technické infrastruktury E – 10 – výstavba venkovního vedení 110 
kV mezi rozvodnami CZ Strakonice – Horaž�ovice (jižní propoj)- navrženo jako 
ve�ejn� prosp�šná stavba.  

-  respektovat všechny ostatní stávající a navržené nad�azené liniové sít� technické 
infrastruktury v�etn� jejich ochranných pásem 
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- respektovat všechny ostatní stávající a navržené trasy silni�ní dopravy v�etn� jejich 
ochranných pásem 

- respektovat archeologickou zónu 
- hlavní cíl zachování harmonie osídlení a krajiny, chránit kulturní a p�írodní hodnoty jako 

hlavní prostorové aktivity území.  
- respektovat regionální prvky ÚSES - v �ešeném území se nachází na severovýchodním 

okraji správního území 
Návrh Územního plánu Pracejovice je v souladu s platnou nad�azenou územn� plánovací 
dokumentací a s p�ipravovanou územn� plánovací dokumentací vydávanou krajem a s ohledem 
na širší územní vztahy zajiš�uje koordinaci využívání území.  
b) soulad územního plánu s cíli a úkoly územního plánování 

• Územní plán Pracejovice vytvá�í p�edpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 
který spo�ívá ve vyváženém vztahu podmínek pro p�íznivé životní prost�edí, pro hospodá�ský 
rozvoj a pro soudržnost spole�enství obyvatel území.  
• Územní plán Pracejovice koordinuje ve�ejné a soukromé zájmy na rozvoji území obce.   
• S požadavky na ochranu kulturních a civiliza�ních hodnot, p�edevším urbanistického, 
architektonického a archeologického d�dictví je územní plán v souladu – respektuje sídelní ráz, 
p�írodní hodnoty, vymezuje a stanovuje podmínky pro využití urbanistických hodnot jako jsou 
návsi, další ve�ejná prostranství, apod.,  

S požadavky na ochranu p�írodních hodnot a nezastav�ného území je územní plán 
v souladu –Natura 2000 (Evropská významná lokalita), se zde nevyskytuje. Vyhlášené 
významné krajinné prvky se v �ešeném území nevyskytují. Je respektován krajinný ráz  a 
systém ekologické stability krajiny (…ochranná zóna NRBK, NRBK...) Podmínky  pro 
umís�ování staveb, za�ízení a jiných opat�ení v nezastav�ném území jsou v souladu s § 18 
odst.5 zákona �.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
c) Soulad s požadavky stavebního zákona a provád�cích p�edpis�
Územní plán je v souladu s platnými p�edpisy v oboru územního plánování, p�edevším 
stavebním zákonem �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a navazujícími vyhláškami. 

d) Soulad s požadavky zvláštních právních p�edpis� a se stanovisky 
dot�ených orgán�

Územní plán je v souladu s požadavky zvláštních právních p�edpis� a se stanovisky dot�ených 
orgán�, uplatn�ných k návrhu územního plánu. 

K návrhu územního plánu byly uplatn�ny následující stanoviska a vyjád�ení dot�ených orgán� :  
A) ze strany dot�ených orgán� : 
MŽP �R, �eské Bud�jovice - ochrana horninového prost�edí 

- bez p�ipomínek  
Ministerstvo dopravy, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztah� a ŽP, Praha 
– zastoupené Centrem dopravního výzkumu, pracovišt� Praha  
    - bez p�ipomínek 
       Upozorn�ní: Pokud by nová obytná zástavba byla zasažena nadlimitním hlukem z provozu  
       na železni�ní trati, nebudou p�ípadná opat�ení na spln�ní hlukových hygienických limit�  
       hrazena z prost�edk� srpávce a provozovatele dráhy. 
- zastoupené Správou železni�ní dopravní cesty, st.o., Praha 

- bez p�ipomínek  
Krajský ú�ad - Jiho�eský kraj, �eské Bud�jovice 

- odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního �ádu a investic  
        - Textová �ást, kapitola e) – podstatn� zestru�nit návrh systému ÚSES, který je p�evzat  
           z dokumentace CO „Plán ÚSES“. 
        - Textová �ást, kapitola f) – doplnit podmínky prostorového uspo�ádání pro plochy  
           bydlení, ob�anského vybavení, staveb pro rodinnou rekreaci, smíšená obytná a ploch  
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           výroby a skladování. 
    - Textová �ást, kapitola g) – územní rezerva nem�že být za�azena mezi VPS 
    - Od�vodn�ní, kapitola a/1. – up�esn�ní – ÚPVÚC Jiho�eského kraje byl zpracován do 
       fáze konceptu, který byl transformován do zadání Zásad územního rozvoje (ZÚR). Tyto 
       ZÚR jsou v etap� projednávaného návrhu. Závazný z hlediska nad�azené dokumentace  
       je ÚP VÚC  Písecko – Strakonicko zpracovaný podle §187 stavebního zákona.   
- odbor ŽP, zem�d�lství a lesnictví 
   - souhlasné stanovisko  

Krajská hygienická stanice, Strakonice 
- souhlasné stanovisko; s podmínkami: 
   - Budou jednozna�n� ur�eny a v grafické �ásti vyzna�eny plochy bydlení, kde je nutno 
      prokázat spln�ní hygienických limit� hluku – spln�ní podmínek urbanistické koncepce  
     ÚP Pracejovice. Zd�raz
ují se plochy v sousedství železni�ní trat� a zem�d�lského 
     areálu. 
   - Byty majitel� nebo správc� budou z�izovány jen v p�ípad�, že jejich umíst�ní bude �e- 
      šeno tak, aby byly spln�ny hygienické limity pro hluk. 

Obvodní bá
ský ú�ad P�íbram 
     - bez p�ipomínek 
Hasi�ský záchranný sbor, Strakonice  

- souhlasné stanovisko 
Ministerstvo pr�myslu a obchodu, sekce nerostných surovin,energetiky a hutnictví, Praha  
     - bez p�ipomínek 
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice 

- souhlasné stanovisko; s podmínkami: 
   - V �ešeném území se nachází objekt vojenské správy – „Ženijní sklad Soudsedovice“, 
      který požadujeme respektovat v�etn� p�ilehlé komuniace.  
   - Dále se v �ešeném území nachází ochranné pásmo nadzemního komunika�ního vedení  
     (radioreléové trasy)  a ochranné pásmo podzemního vedení. Uvedená OP požadujeme  
     respektovat. 

M�Ú Strakonice, odbor životního prost�edí 
- vodní hospodá�ství 

    - bez p�ipomínek 
     - ochrana p�írody  

    - bez p�ipomínek 
     - státní správa les�
        - bez p�ipomínek  
M�Ú Strakonice, odbor stavební – památková pé�e 
 - bez p�ipomínek  
Státní energetická inspekce, �eské Bud�jovice  
 - nep�išlo stanovisko 
Státní ú�ad pro jadernou bezpe�nost, regionální centrum �eské Bud�jovice  
     - bez p�ipomínek 
Krajské �editelství policie Jiho�eského kraje, �eské Bud�jovice 
     - bez p�ipomínek 
Ministerstvo ŽP, Odbor ekologie krajiny a lesa, Praha 
     - bez p�ipomínek 

B) ze strany dalších ú�astník� projednávání : 
M�Ú Strakonice, odbor dopravy 
       - bez p�ipomínek 
Ministerstvo zem�d�lství, Pozemkový ú�ad Strakonice 
       - Požadují, aby schválená KPÚ Pracejovice byla za�azena do návrhu územního plánu. 
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Ú�ad pro civilní letectví, Praha 
       - bez p�ipomínek 

e) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah�
P�edm�tná dokumentace nekoliduje s územn� plánovací dokumentací sousedních obcí. Je 
v souladu s Územním plánem velkého územního (ÚP VÚC) Jiho�eského kraje a ÚPVÚC 
Písecko -Strakonicko. Jsou respektovány stávající a nad�azené liniové sít� dopravní a technické 
infrastruktury. 

f) údaje o spln�ní zadání, (v p�ípad� zpracování konceptu též údaje o 
spln�ní pokyn� pro zpracování návrhu) 

Návrh Územního plánu Pracejovice je zpracován v souladu se zadáním (schváleno 
zastupitelstvem obce dne 7.7.2008, usnesení �.36/2008. 
Do návrhu nebyla zapracován podn�t pana F. Náhlíka – parcela KN �íslo 393/4, 404 a 405 
v K.Ú Pracejovice. Tyto pozemky nejsou pro obytnou zónu = plochy bydlení v sou�asné dob�
vhodné. – Od�vodn�ní : na pozemcích je ochranné pásmo stávajícího elektrického vedení a 
trafostanice, ochranné pásmo stávajícího vodovodu, ochranné pásmo zdroje pitné vody, 
ochranné pásmo silnice III. t�ídy, návrh hranice negativních vliv� stávajícího zem�d�lského 
areálu. Z hlediska p�ípadného záboru PF je p�evážná �ást lokality na II. stupni ochrany. 
Lokalita nenavazuje na zastav�né území sídla, ani na navrhované zastavitelné území sídla. 
Do návrhu nebyla zapracován podn�t paní I. Míškové a paní M. Zíkové – parcely KN �íslo 336, 
334, 388 a 332 v K.Ú Pracejovice. Návrh pozemk� pro fotovoltaickou elektrárnu . – 
Od�vodn�ní : Pozemky zasahují do volné krajiny- zastavitelné území by nem�lo kompaktní 
tvar, zastupitelstvo obce návrh na využití území zamítlo. Na pozemcích je návrh hranice 
negativních vliv� stávajícího zem�d�lského areálu a návrh propojení obslužné komunikace na 
okolní zem�d�lské pozemky. Z hlediska p�ípadného záboru PF je �ást lokality na II. stupni 
ochrany 0,63ha.  

g) komplexní zd�vodn�ní p�ijatého �ešení a vybrané varianty, v�etn�
vyhodnocení p�edpokládaných d�sledk� tohoto �ešení, zejména ve vztahu 
k rozboru udržitelného rozvoje území 

Koncepce �ešení ÚP vychází ze základních p�edpoklad�  a podmínek  vývoje :
Rozsah území  �ešného územním plánem je dán správním územím obce Pracejovice (tj. 

jediné katastrální území Pracejovice) s celkovou vým�rou 1488 ha.  
Sousedními správními územími Strakonice, Sousedovice, Drachkov, Kraselov, Novosedly  a Katovice.. 
Pracejovice má obytnou i zem�d�lskovýrobní funkci. Sídlo Pracejovice má vazby v dojíž�ce za prací, 
ú�ady a kulturou, za školstvím, zdravotnickými za�ízeními na Strakonice, v menší mí�e na Písek. 
Návrhem p�ijatého �ešení ÚP se zlepší možnosti dalšího rozvoje obce, v�etn� jejího zabezpe�ení 
ve�ejnou infrastrukturou.  
Základní demografické údaje – stávající -viz tabulková �ást.  

 Varianty �ešení nejsou v územním plánu navrhovány. 
 Je dosaženo trvalého souladu p�írodních, civiliza�ních a kulturních hodnot území. Jde o 
zajišt�ní kvalitního životního prost�edí, hospodá�ský rozvoj, zajišt�ní kvalitních sociálních 
vztah� a zajišt�ní podmínek pro ochranu hodnot kulturního d�dictví. (- viz návrh -kapitola b, c, 
d,e,f).  
 Návrh rozvijí a respektuje p�írodní hodnoty území, jsou stanovena regulativa pro jasn�
vymezené plochy vodní a vodohospodá�ské, zem�d�lské, lesní, plochy systému ekologické 

stability, plochy p�írod� blízkých ekosystém�. Je vymezen plán územního systému ekologické 
stability, dopln�ny jsou chyb�jící prvky (LBK5) Jsou zajišt�ny podmínky pro údržbu krajiny.  
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 Kulturní hodnoty sídla budou respektovány- viz urbanistická koncepce. Pro celé �ešené 
území platí, že jde o území s archeologickými nálezy. Návrhem územního plánu jsou vytvo�eny 
p�edpoklady pro udržitelný rozvoj území, tedy komplexní funk�ní využití území. 
 Cílem ÚP je vytvo�ení podmínek pro stabilizaci obyvatelstva, vytvo�ení podmínek 
p�edevším pro bydlení, pro pracovní p�íležitosti a ostatní pot�ebné funkce v celém jejich 
širokém rozmanitém spektru. (Viz regulativa ploch s rozdílným zp�sobem využití). 
Cílem ÚP je rovn�ž dosta�n� dimenzovat podmínky pro ve�ejnou infrastrukturu (dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
 Civiliza�ní hodnoty jsou taktéž posunuty kladným sm�rem. Stávající technická a dopravní 
infrastruktura v�etn� ochranných a bezpe�nostních pásem je respektována. Je zajišt�na 
prostupnost, jsou navržena nová propojení místních komunikací a p�ší propojení, �ímž se zvýší 
bezpe�nost chodc�. Zlepší se možnosti dalšího rozvoje, v�etn� jejího zabezpe�ení technickou 
infrastrukturou. Jsou navrženy plochy pro zajišt�ní technické infrastruktury. Limitem pro 
výstavbu v nových plochách budou ochranná pásma veškerých nov� vybudovaných 
inženýrských sítí a objekt� technické vybavenosti, které jsou nezbytné pro navrhované plochy 
(vodovod, kanalizace, �OV, elekt�ina...) Jsou zajišt�ny podmínky p�edevším pro trvalé bydlení. 
 Návrh koncepce dopravní infrastruktuy

Od�vodn�ní dopravního �ešení 
Doprava

Železni�ní doprava- územím prochází železni�ní tra� 190- Plze
- Horaž�ovice – �eské 
Bud�jovice. – je za�azena do transevropské železni�ní sít� nákladní dopravy TRFN- je 
p�ipravována modernizace trat�- zdvoukolejn�ní železni�ní trat� - VPS D1. Nová trasa je 
vyzna�ena na severním okraji správního území  jako územní rezerva pro drážní dopravu – 
železni�ní obchvat Pracejovice -VPS D2- kone�ná konkrétní trasa nesmí rozd�lit sídlo  – 
zd�vodn�ní VPS – trasy propojení jsou dány nad�azenou dokumentací. 
Silni�ní doprava - Severní �ástí obce Pracejovice vede silnice III/1721 ze Strakonic do Katovic. 
Od jihu se na tuto komunikaci napojuje silnice III/1725 z Kraselova a Drahkova. Jsou územn�
stabilizované. Je vyzna�eno ochranné pásmo silnice mimo zastav�nou �ást sídla, p�edpokládaná 
hluková izofona 60dB je cca na hranici ochranného pásma. 
Místní komunikace. Obec je silni�ní sítí napojena na okolní obce – dále je zajišt�n p�ístup do 
les� a na pole. Místní silni�ní sí� slouží p�edevším pro lokální obsluhu území.  

Hromadné garáže v sídle nejsou, objekty pro bydlení mají zajišt�no parkování na vlastním 
pozemku. 
Místní hromadná doprava je zajiš�ována autobusy a vlaky. 
Cyklistika –  
Letecká doprava – na katastrální území Pracejovic zasahuje ochranné pásmo letišt� ze 
Strakonic. 
Místní doprava je zajiš�ována autobusy, je využívána i železnice, omezen� jsou využívána 
jízdní kola (5-11km Strakonice). 
Cyklistika stále v�tší využívání jízdního kola v tomto regionu je limitováno terénem. 
Pracejovicemi prochází cyklotrasa �. 1066 ze Strakonic do Horaž�ovic. 
Krásné okolí, mohutné lesy, to vše dává Pracejovicím do budoucna p�edpoklady turistického 
využití. 
Lodní doprava se v �ešeném území nenachází.  

Koncepce zásobování plynem
Katastrálním územím Pracejovic prochází vysokotlaký rozvod plynu, z kterého je na 

jižním okraji obce p�es regula�ní stanici p�ipojen nízkotlaký rozvod sídla Pracejovice.  
Pro nové rozvojové plochy je doporu�eno rozší�ení rozvod� a zásobování zemním plynem. 
 Osada Makarov nemá realizovaný rozvod zemního plynu. Vzhledem k velikosti sídla se o 
plynofikaci zatím neuvažuje. 
V �ešeném území jsou v sou�asné dob� využívány r�zné druhy paliv, p�evážn� v menších 
zdrojích tepla. Doporu�eny jsou dostupné obnovitelné zdroje energie. 
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Obnovitelné zdroje energie   
	ešené území má potenciál ve využití obnovitelných zdroj� energie. Budou respektovány 

požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochran� ovzduší a krajského programu 
snižování emisí tak, aby pro dané území byla dodržena p�ípustná úrove
 zne�išt�ní ovzduší. Je 
zde rovn�ž možnost využití biomasy: odpadní d�evo, rychle rostoucí d�eviny, �epka, sláma a 
seno. Kotle kombinovat se spalováním odpadního d�eva, �epky, slámy a sena. Dále se 
doporu�ují tepelná �erpadla, zkapaln�ný topný plyn, využití nízkosirnatého topného oleje a 
dopl
kov� elektrické topení. Doporu�ujeme kombinovat topná média.  
Doporu�ujeme racionáln� koordinovat výstavbu inženýrských sítí a tak minimalizovat 
investi�ní náklady. Navržená koncepce respektuje zám�ry energetiky a energetickou koncepci 
Jiho�eského kraje. 

Koncepce nakládání s odpady
Koncepce odpadového hospodá�ství obce vychází z plánu odpadového hospodárství 

Jihoceského kraje. Obec odpady t�ídí - Kontejnery na t�íd�ný odpad (sklo, plasty) jsou umíst�ny 

v dostupových vzdálenostech rovnom�rn� uvnit� zastav�ného území. (Papír nebylo ekonomické 
organizovat sb�r formou svozu – ob�ané jej t�ídí a používají jako palivo.) 
Ke shromaž�ování KO(komunální odpad) je nejvíce používán systém odpadkových nádob a 

kontejnery. Svoz pevného domovního odpadu zajiš�uje odborná firma 1x týdn�.(TS 
Strakonice). 

- v obci Pracejovice není zrealizován sb�rný dv�r t�íd�ného odpadu a pro odkládání 
nebezpe�ných složek komunálního odpadu. Obec má zajišt�nu odbornou firmu, která tyto 
odpady odváží 2 x ro�n�.(Nejbližší sb�rný dv�r je ve Strakonicích). 

Velkoobjemový odpad, železný šrot, je zajišt�n svozem velkoobjemových kontejner� dle 

harmonogramu. Nebezpe�né složky odpadu jsou zajišt�ny organizováným sb�rem obecním 

ú�adem 2x ro�n� a likviduje jej odborná firma.  

V této koncepci nakládání s odpady bude obec pokra�ovat i nadále. 
Za�ízení na zneškod
ování odpadu (skládky) se na území obce nenacházejí, ani zde 

nebudou v budoucnu umíst�ny. Velkým potenciálem zdroje energie je ú�inné zpracování 
biomasy (nap�. v rámci ploch technické vybavenosti, ploch výroby �i výroby zem�d�lské). 
Ukládání odpad� bude �ešeno v souladu se zákonem o odpadech - �ešit ve smyslu platné 
legislativy .   

Koncepce ob�anského vybavení a ve�ejné infrastruktury
Stavby ob�anské vybavenosti ve ve�ejném zájmu - Ov nejsou navrženy.  
Ve�ejná prostranství - z�izovaná ve ve�ejném zájmu -ve�ejná prostranství Pz– zele
 ve�ejná - 
nejsou vymezeny 
VPO - Ochrana p�írodního nebo kulturního d�dictví - nejsou vymezeny 

Návrh koncepce vodního hospodá�ství
Význam území pro vodní hospodá�ství
Z hlediska ochrany vodohospodá�ských zájm� nevyplývá pro území sídla Pracejovice a 
Makarov žádná mimo�ádná opat�ení, která by limitovala nebo ovliv
ovala p�edpokládaný 
rozvoj. Do zájmového území však zasahují ochranná pásma vodních zdroj� úpravny vody 
Pracejovice, tém�� celá �ást obce pat�í do ochranného pásma 2. stupn�. 
Odtokové pom�ry, vodní toky a nádrže
Území sídla Pracejovice a Makarov pat�í do povodí �eky Otavy, resp. povodí Drachkovského 
potoka. Recipientem sídla Makarov je Stružný potok. V Pracejovicích je vodní nádrž, další 
rybník Pracejovický je západn� od obce. V Makarov� není žádná vodní plocha, rybník je 
východn� od osady na Stružném potoce a další jsou na Drachkovském potoce. Otava má 
vyhlášeno záplavové území. Obec Pracejovice je chrán�na proti záplavám ze severní strany 
hrázkou podél vodote�e.  
Stávající vodote�e, vodní plochy a doprovodnou zele
 je nutné zachovat. I nadále je pot�eba 
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provád�t údržbu vegetace zejména v okolí vodních tok�. Doporu�eny jsou vhodná krajinná 
revitaliza�ní opat�ení ke zvýšení záchytu vody v krajin�, zlepšení erozní odolnosti a zamezení 
odnosu p�dy. Dále se v p�ípad� �ast�jších výskyt� p�ívalových deš�� doporu�uje z�izovat 
záchytné stoky pro svedení t�chto srážek. 
Zdrojem požární vody sídel jsou místní vodní plochy a stávající vodovody. 
Zásobování pitnou vodou 
Obec Pracejovice je zásobena pitnou vodou z ve�ejného vodovodu Pracejovice – Katovice s 
úpravnou vody Pracejovice, ( slouží i pro m�sto Strakonice.) Nachází se v�. jímání z �eky 
Otavy v k.ú. Pracejovice, infiltrace je v k.ú. St�ela (Strakonice). Zdroje mají vyhlášena 
ochranná pásma. Z úpravny je voda �erpána (do VDJ Ku�idlo) a do VDJ Katovice, odkud 
zásobuje obec Katovice a obec Pracejovice. Areál ZD jsou zásobovány p�es v�žový VDJ 
Pracejovice, kam natéká voda odbo�kou z výtla�ného �adu ÚV Pracejovice – VDJ Katovice. 
Zásobování obce Pracejovice pitnou vodou vyhovuje (kapacita zdroj�, tlakové pom�ry, kvalita 
vody, hlavní profily �ad�) i do budoucna a proto z�stane zachováno. Nové vodovodní �ady 
budou budovány v rámci nové (výhledové) zástavby a k doposud nenapojeným objekt�m. Bude 
provedena rekonstrukce úpravny vody Pracejovice s cílem zajistit produkci vody stabilní 
kvalitu, která jsou spojena s úpravou �í�ní vody. Bude zde vyšší úrove
 automatizace provozu a 
rozší�eno jímání (infiltrace).
Osada Makarov je zásobena pitnou vodou z ve�ejného vodovodu , zdrojem vody je studna ve 
st�edu obce, odkud voda natéká do úpravny, poté je �erpána do vodojemu. Studna nemá 
vyhlášena ochranná pásma. Zem�d�lský areál je zásobován z vlastního zdroje. 
Zásobování osady Makarov pitnou vodou vyhovuje (kapacita zdroj�, tlakové pom�ry, kvalita 
vody, hlavní profily �ad�) i do budoucna a proto z�stane zachováno. Nové vodovodní �ady 
budou budovány v rámci nové (výhledové) zástavby a k doposud nenapojeným objekt�m. 
V p�ípad� nedostate�ných tlakových pom�r� v západní �ásti osady bude z�ízeno lokální posílení 
tlaku. Je navržena postupná rekonstrukce vodovodní sít�. Okolo zdroje bude stanoveno 
ochranné pásmo.
Navrhovaná �ešení jsou v souladu s Plánem rozvoje vodovod� a kanalizací na území 
Jiho�eského kraje. 
Zdroje zne�išt�ní, odkanalizování a �išt�ní odpadních vod
Obec Pracejovice má vybudovanou gravita�ní jednotnou kanalizaci pro ve�ejnou pot�ebu na 
tém�� celém území sídla. Takto svedené odpadní vody jsou �išt�ny centráln� na �OV severn�
pod obcí. Odtok z �istírny je zatrubn�nou kanalizací do Otavy pod odb�r ÚV Pracejovice. 
�istírna nemá vyhlášeno pásmo ochrany prost�edí.
Hlavním odpadními vodami sídel jsou splaškové vody z domácností a ob�anské vybavenosti. 
Složení a koncentrace odpadních vod odpovídá obvyklým hodnotám a není ovliv
ováno jinými 
specifickými komponenty. Veškerá zne�išt�ní produkovaná zem�d�lskou živo�išnou výrobou v 
obci (organické látky, slamnatý hn�j a jeho kapalné složky) jsou skladována v bezodtokových 
jímkách a plochách a používána jako hnojivo na zem�d�lsky využívaných pozemcích. 
Deš�ové vody jsou odvád�ny jednotnou kanalizací a systémem p�íkop� struh a propustk� do 
recipientu. 
Odkanalizování obce Pracejovice vyhovuje i do budoucna a proto z�stane zachováno. 
S ohledem na stá�í kanalizace a použité trubní materiály se doporu�uje postupná rekonstrukce 
stávající kanaliza�ní sít�, zejména kmenové stoky. Dále je pot�eba rekonstruovat kanalizaci 
v komunikaci pod tratí �D sm�rem k �OV s ohledem na její minimální spád. Nová kanalizace 
bude budována v rámci navrhované zástavby a k doposud neodkanalizovaným objekt�m. 
�istírna odpadních vod také vyhovuje, okolo �OV bude vyhlášeno pásmo ochrany prost�edí.
Osada Makarov má vybudovanou gravita�ní jednotnou kanalizaci pro ve�ejnou pot�ebu na 
tém�� celém území sídla. Kanalizaci je vyúst�na severovýchodn� pod sídlem do recipientu. 
Odpadní vody osady jsou p�ed�iš�ovány v septicích s odtokem do kanalizace p�íp. p�ímo do 
recipientu, nebo jsou zachycovány do bezodtokových jímek. N�které nemovitosti mají vlastní 
domovní �OV. 
V osad� Makarov se dle Plánu rozvoje vodovod� a kanalizací na území Jiho�eského kraje 
nep�edpokládá výstavba ve�ejné kanalizace a �OV. Likvidace odpadních vod bude �ešena 
jejich akumulováním v bezodtokových jímkách. Další možností je z�izování individuálního 
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�išt�ní odpadních vod v rámci každé nemovitosti (nap�. vícekomorové septiky s do�išt�ním 
v zemních filtrech, domovní mikro�istírny). 
Deš�ové vody sídel budou i nadále odvád�ny stávajícím zp�sobem. Doporu�uje se maximální 
množství srážkových vod zasakovat do p�dy p�irozeným zp�sobem a minimalizovat 
zpev
ování ploch nepropustnými materiály. 
Obec Pracejovice však (p�edevším v souvislosti s novou rozvojovou plochou východn� od 
sídla) v osad� Makarov p�edpokládá výstavbu �OV v míst� stávající výusti severovýchodn�
pod sídlem. Okolo �OV bude vyhlášeno pásmo ochrany prost�edí. 
Ve�ejn� prosp�šné stavby
V1 Vodovod – ochranné pásmo II. stupn� vodního zdroje Makarov 
V2 Vodovod – ve�ejný vodovodní �ád Makarov 
V3 Vodovod – jímání Pracejovice 
V4 Vodovod – ve�ejný vodovodní �ád Pracejovice 
– zd�vodn�ní – bez zajišt�ní kvalitního zdroje vody a bez jeho ochrany nelze obyvatel�m 
poskytnout odpovídající hygienické podmínky �i zajiš�ování obyvatelstva pitnou vodou. 
K1 Kanalizace – �OV v�. p�íjezdové komunikace a  pásma ochrany prost�edí v Makarov�
K2 Kanalizace – ve�ejný kanaliza�ní �ád Makarov 
– zd�vodn�ní – odpadní vody je nutno kvalitn� odvád�t a �istit – pro novou zástavbu 
v Makarov� je ekonomicky výhodn�jší a prakticky funk�n�jší 1 �istírna pro celou lokalitu. 
K3 Kanalizace –�erpací stanice Pracejovice  
K4 Kanalizace – ve�ejný kanaliza�ní �ád Pracejovice 
– zd�vodn�ní – odpadní vody je nutno kvalitn� odvád�t – tedy v nové zástavb� bude 
vybudována nová kanalizace a napojena na kanaliza�ní �ád obce zakon�ený �istírnou odpadních 
vod, dále  je nezbytné úseky nevyhovující stávající kanalizace nahradit novou. 

Návrh koncepce zásobování elektrickou energií
    Systém energetiky v sou�asné dob� vyhovuje stávající spot�eb� a požadavk�m odb�ratel�. 
V území se nenachází hlavní napájecí zdroj - rozvodna VVN/VN. Stávající rozvody VN 
zaru�ují kvalitní dodávku elektrické energie. V rozvojových plochách je umožn�n vznik nových 
elektroenergetických sítí v souladu s p�islušnými normami. 
Je navrženo využití rezerv stávajících venkovních a kabelových vedení VN a NN. P�íkon pro 
novou zástavbu bude zajišt�n �áste�n� ze stávajících trafostanic 22/0,4V. Po vy�erpání jejich 
rezerv budou stanice posíleny, p�ípadn� nahrazeny novou stanicí na p�vodním pozemku, 
v rámci stávajícího ochranného pásma. Navrhujeme: V druhé etap� posílení stávající TS  
Pracejovice Obec-západ, posílení stávající TS  Pracejovice Statek-jih, posílení stávající TS  
Makarov – zd�vodn�ní – bez posílení nelze pro novou zástavbu zajistit dostate�ný p�íkon 
Ve�ejn� prosp�šné stavby: E1 Vedení 110kV mezi rozvodnami CZ Strakonice – Horaž�ovice – 
zd�vodn�ní – trasa propojení je dána nad�azenou dokumentací. 

Telekomunikace a spoje -Hlavní trasy telekomunika�ních  kabel� budou uloženy ve výkopu 
v chodnících a v zelených pásech podél komunikací. Stávající trasy jsou respektovány. Nové 
rozvody, p�edevším místního charakteru, se stanoví na základ� konkrétních požadavk�
v následných dokumentacích. 

Radiokomunika�ní sít� -Návrh nekoliduje s žádným radiokomunika�ním za�ízením. Nové 
za�ízení, p�edevším místního charakteru, se stanoví na základ� konkrétních požadavk�
v následných dokumentacích. 

Koncepce odpadového hospodárství obce maximálním zpusobem vychází ze zpracovaného 
plánu odpadového hospodárství Jihoceského kraje  

Obec odpady t�ídí - Kontejnery na t�íd�ný odpad (sklo, plasty) jsou umíst�ny 

v dostupových vzdálenostech rovnom�rn� uvnit� zastav�ného území. (Papír nebylo ekonomické 
organizovat sb�r formou svozu – ob�ané jej t�ídí a používají jako palivo.) 
Ke shromaž�ování KO(komunální odpad) je nejvíce používán systém odpadkových nádob a 

kontejnery. Svoz pevného domovního odpadu zajiš�uje odborná firma 1x týdn�.(TS 
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Strakonice). 
- v obci Pracejovice není zrealizován sb�rný dv�r t�íd�ného odpadu a pro odkládání 

nebezpe�ných složek komunálního odpadu. Obec má zajišt�nu odbornou firmu, která tyto 
odpady odváží 2 x ro�n�.(Nejbližší sb�rný dv�r je v Jenšovicích). 

Velkoobjemový odpad, železný šrot, je zajišt�n svozem velkoobjemových kontejner� dle 

harmonogramu. Nebezpe�né složky odpadu jsou zajišt�ny organizováným sb�rem obecním 

ú�adem 2x ro�n� a likviduje jej odborná firma.  

V této koncepci nakládání s odpady bude obec pokra�ovat i nadále. 
Za�ízení na zneškod
ování odpadu (skládky) se na území obce nenacházejí, ani zde 

nebudou v budoucnu umíst�ny. Velkým potenciálem zdroje energie je ú�inné zpracování 
biomasy (nap�. v rámci ploch technické vybavenosti, ploch výroby �i výroby zem�d�lské). 
Ukládání odpad� bude �ešeno v souladu se zákonem o odpadech - �ešit ve smyslu platné 
legislativy    

Stavby a opat�ení k zajiš�ování obrany a bezpe�nosti státu 
Zvláštní ú�ely-  plochy specifické - Ženijní sklad Sousedovice (objekt vojenské správy v�etn�
p�ilehlé komunikace) je respektován. Územním plánem nejsou vymezována žádná nová 
za�ízení CO.  

h) informace o výsledcích vyhodnocení vliv� na udržitelný rozvoj 
území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko 
k vyhodnocení vliv� na životní prost�edí, pop�ípad� zd�vodn�ní, 
pro� toto stanovisko nebo jeho �ást nebylo respektováno 

Záv�rem zjiš�ovacího �ízení podle zákona �.100/2001 Sb. o posuzování vliv� na životní 
prost�edí ve zn�ní zákona �.93/2004 Sb. bylo, že územní plán Pracejovice není nutno posoudit 
z hlediska vliv� na životní prost�edí. - jak bylo respektováno Stanovisko: Vyhodnocení vliv� na 
životní prost�edí je respektováno. 

i) vyhodnocení p�edpokládaných d�sledk� navrhovaného �ešení 
na zem�d�lský p�dní fond a pozemky ur�ené k pln�ní funkcí 
lesa. 

Vyhodnocení p�edpokládaných d�sledk� navrhovaného �ešení na ZPF 
 Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu p�dy náležející do ZPF, a to podle 
t�ídy ochrany ZPF a podle ú�elu dalšího využití: 
Pro lokalitu 1B (�ást), 2B a 3B byly zpracovány regula�ní plány (cca 7,07ha), souhlas 
s odn�tím byl již vydán,  viz mod�e podbarvené �ásti tabulky. Proto jsou zpracovány dvoje 
tabulky vyhodnocení záboru ZPF – celkové (v�etn� RP) a nové plochy (bez RP). 
V tabulce jsou p�ehledn� zaneseny veškeré plochy se zm�nou zp�sobu využívání tak, aby bylo 
možno provést jejich konkretizaci dle bonity, kultury, funkce,…. – viz tabulková p�íloha. 



Celkov� všechny plochy (v�etn� RP) 

Pracejovice 

�íslo Funk�ní
  I. t�.     II. t�.     III. t�.     

IV. 
t�. 

    V. t�.   
Ostatní

Odn�tí 
p. 

Odn�tí 
p. 

Vzhledem
k zast. 
úz. 

lokality využití TTP Orná Sad TTP Orná Sad TTP Orná Sad TTP Orná Sad TTP Orná Sad plocha celkem ZPF uvnit� mimo 

1 B                     1,03           1,03 1,03 x   

1 B                   0,05 1,58           1,63 1,63   x 

2 B                     1,88           1,88 1,88   x 

3 B         0,35     1,13                 1,48 1,48 x   

3 B         2,03     1,53                 3,56 3,56   x 

4 B                 0,43               0,43 0,43 x   

5 Vz         0,25                     0,29 0,54 0,25 x   

Sou�et   0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 0,00 0,00 2,66 0,43 0,05 4,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 10,55 10,26     

Makarov 

�íslo Funk�ní
  I. t�.     II. t�.     III. t�.     

IV. 
t�. 

    V. t�.   
Ostatní

Odn�tí 
p. 

Odn�tí 
p. 

Vzhledem
k zast. 

úz. 
lokality využití TTP Orná Sad TTP Orná Sad TTP Orná Sad TTP Orná Sad TTP Orná Sad plocha celkem ZPF uvnit� mimo 

6 B                   0,77 0,80           1,57 1,57   x 

7 �OV             0,01 0,02               0,03 0,06 0,03   x 

Sou�et   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,77 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 1,62 1,59     



Jenom nové plochy (bez RP) 

Pracejovice 

�íslo Funk�ní
  I. t�.     II. t�.     III. t�.     

IV. 
t�. 

    V. t�.   
Ostatní

Odn�tí 
p. 

Odn�tí 
p. 

Vzhledem
k zast. 
úz. 

lokality využití TTP Orná Sad TTP Orná Sad TTP Orná Sad TTP Orná Sad TTP Orná Sad plocha celkem ZPF uvnit� mimo 

1 B                     1,03           1,03 1,03 x   

3 B         0,35     1,13                 1,48 1,48 x   

4 B                 0,43               0,43 0,43 x   

5 Vz         0,25                     0,29 0,54 0,25 x   

Sou�et   0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 1,13 0,43 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 3,48 3,19     

Makarov 

�íslo Funk�ní
  I. t�.     II. t�.     III. t�.     

IV. 
t�. 

    V. t�.   
Ostatní

Odn�tí 
p. 

Odn�tí 
p. 

Vzhledem
k zast. 

úz. 
lokality využití TTP Orná Sad TTP Orná Sad TTP Orná Sad TTP Orná Sad TTP Orná Sad plocha celkem ZPF uvnit� mimo 

6 B                   0,77 0,80           1,57 1,57   x 

7 �OV             0,01 0,02               0,03 0,06 0,03   x 

Sou�et   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,77 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 1,62 1,59     



Celkov� všechny plochy (v�etn� RP) 
    k.ú.     

Funkce Data Pracejovice Makarov 
Celkový 
sou�et 

B Odn�tí ZPF 10,009 1,565 11,574
  Odn�tí p�dy 10,009 1,565 11,574
�OV Odn�tí ZPF   0,026 0,026
  Odn�tí p�dy   0,056 0,056
Vz Odn�tí ZPF 0,25   0,25
  Odn�tí p�dy 0,54 0,54
Celkem Odn�tí ZPF 10,259 1,591 11,85
Celkem Odn�tí p�dy 10,549 1,621 12,17

  k.ú.       

Data Katastr Pracejovice Makarov 
Celkový 
sou�et 

I. t�ída   0 0 0
II. t�ída   2,625 0 2,625
III. t�ída   3,092 0,026 3,118
IV. t�ída   4,542 1,565 6,107
V. t�ída   0 0 0
Odn�tí p�dy - ZPF 0 10,259 1,591 11,85
Odn�tí p�dy - 
celkem 0 10,549 1,621 12,17

Jenom nové plochy (bez RP) 
    k.ú.     

Funkce Data Pracejovice Makarov 
Celkový 
sou�et 

B Odn�tí ZPF 2,937 1,565 4,502
  Odn�tí p�dy 2,937 1,565 4,502
�OV Odn�tí ZPF   0,026 0,026
  Odn�tí p�dy   0,056 0,056
Vz Odn�tí ZPF 0,25   0,25
  Odn�tí p�dy 0,54 0,54
Celkem Odn�tí ZPF 3,187 1,591 4,778
Celkem Odn�tí p�dy 3,477 1,621 5,098

  k.ú.       

Data Katastr Pracejovice Makarov 
Celkový 
sou�et 

I. t�ída   0 0 0
II. t�ída   0,6 0 0,6
III. t�ída   1,56 0,026 1,586
IV. t�ída   1,027 1,565 2,592
V. t�ída   0 0 0
Odn�tí p�dy - ZPF 0 3,187 1,591 4,778
Odn�tí p�dy - 
celkem 0 3,477 1,621 5,098

Údaje o již uskute�n�ných investicích do p�dy: 
V �ešeném území jsou stávající meliorace vyzna�eny, nezasahují na rozvojové plochy 

Plocha  celkového navrženého záboru ZPF je úm�rná poloze sídla nedaleko Strakonic - Zájem o 
bydlení je. (V minulých 2 letech byly prodány 4 parcely pro bydlení).  
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Sou�asný stav obyvatel v obci  je cca 298 trvalých obyvatel. Za zam�stnáním ob�ané dojíždí 
p�edevším do Strakonic. Do výhledu se po�ítá, že se zvýší po�et obyvatel pracujících v 
místních službách (penzion, agroturistika) a drobných soukromých provozovnách.   
V posledních  letech byly postaveny cca 2 RD. 

Plochy ÚSES - V územním plánu jsou vymezeny p�evážn� stávající funk�ní prvky, nové prvky 
ÚSES se navrhují pouze pro biokoridor LBK8 a biocentrum LBC7 - p�evážn�  jde o stávající 
plochy, kde je trvalý travní porost. Z menší �ásti  jsou  navrženy zm�ny druh� pozemk� z orné 
na trvalý travní porost – nejedná se o odn�tí ZPF. 

Zábor ZPF pro plochy VPS - (V1- V4, K2- K4, E1): Tyto plochy VPS nejsou plošn�
vyjád�itelné - nemají nároky na zábor ZPF.  K1 – plocha pro �OV– je vyhodnocena.  
Plochy D1- zdvoukolejn�ní trat� není vyhodnoceno – v�tšinou se bude jednat o zábor 
stávajícíhc pozemk� dráhy, které jsou vedeny jako ostatní plocha. D2 – územní rezerva  není 
vyhodnocena z d�vod� velké �asové prodlevy. Protipovod
ová opat�ení (– zatravn�ní a 
záchytné stoky - nejsou  navrženy konkrétn� – pokud budou v rámci p�ípustných �inností  
provedeny – jde pouze o zm�ny druh� pozemk� z orné na trvalý travní porost – nejedná se o 
odn�tí ZPF). 
Komplexní pozemkové úpravy  - jsou  zpracovány – viz mapový podklad.  
Použité zkratky v níže uvedených tabulkách zp�sobu využití rozvojových ploch:
B – bydlení 
�OV –technická vybavenost  
Vz – výroba a skladování – výroba zem�d�lská 

Slovní popis jednotlivých návrhových ploch – viz kapitola c – urbanistická koncepce a tabulka 
rozvojových ploch a kapitola f - stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp�sobem 
využití. 

Zd�vodn�ní ve srovnání s jiným možným �ešením z hlediska ochrany ZPF a z hlediska 
ostatních zákonem chrán�ných obecních zájm�
Zastav�né území Pracejovice se nachází z 80%  na II. stupni ochrany ZPF, z 10%  na I. stupni 
ochrany ZPF a dále z 10% na IV. stupni ochrany.  
Navržené plochy na lokalitách s I. stupn�m ochrany ZPF  nejsou.
Navržené plochy na lokalitách s  II. stupn�m ochrany ZPF  jsou:
V lokalit� 3B- která navazuje na stávající zastav�né plochy sídla Pracejovice, �ást této plochy je 
v zastav�ném území, �ást plochy (cca 45%) je na III. stupni ochrany. P�edpokládáme, že plocha 
bude zastavována postupn� – nejd�íve budou zastav�ny plochy s horší bonitou, které jsou blíže 
u komunikace. Po jejich zastav�ní budou využity plochy dále od komunikace – tedy s lepší 
bonitou. 
V lokalit� 5Vz- jde o proluku ve stávajícím areálu ZD, �ást plochy (cca 1/3) je vedena jako 
ostatní plocha. 

Ostatní rozvojové plochy jsou navrženy na p�dách se st�edním a nižším stupn�m ochrany ZPF, 
všechny navazují na sou�asn� zastav�né plochy, s výjimkou plochy pro �OV.  
Navrženým �ešením dostane zastav�né území kompaktní tvar

Vyhodnocení d�sledku navrhovaného �ešení na PUPFL – lesní 
pozemky  
Zábor pozemk� ur�ených pro pln�ní zp�sob využití lesa (PÚPFL) -– lesní pozemky:
Návrhové plochy nejsou na lesních plochách v žádné rozvojové lokalit�
Ochranné pásmo lesa nezasahuje na navržené rozvojové lokality
1B, 2B, 3B, 4B.
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j) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 
provád�cích právních p�edpis�, s požadavky zvláštních právních 
p�edpis�, se stanovisky dot�ených orgán�

O po�ízení územního plánu bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva obce Pracejovice …...  
Po�izovatelem je M�stský ú�ad Strakonice. Jako projektant byla vybrána UA projekce �eské 
Bud�jovice, zastoupená autorizovanou projektantkou pro obor územní plánování 
ing.arch.Št�pánkou �ukalovou. 
Projednání zadání bylo zahájeno 14.4.2008. Ve smyslu projednání bylo dopln�no, dohodnuto a 
schváleno zastupitelstvem obce 7.7.2008.   
Ve smyslu schváleného zadání byl zpracován návrh územního plánu. 
Návrh územního plánu byl projednán ve smyslu § 50 až 54 stavebního zákona �.183/2006 Sb. 
v platném zn�ní a § 171 až 174 zákona �.500/2004 Sb. v platném zn�ní (správní �ád). 
Projednávání bylo zahájeno oznámením o spole�ném jednání, které se konalo 8.1.2009, 
ukon�eno ve�ejným projednáním 7.5.2009. 
V rámci spole�ného projednání návrhu ÚP nebyly k �ešení vzneseny p�ipomínky……. 

Návrh byl posouzen Krajským ú�adem Jiho�eského kraje,  stanovisko neobsahovalo žádné 
upozorn�ní na nedostatky, bylo možno zahájit �ízení o vydání územního plánu. 

Civilní ochrana
Požadavky civilní ochrany obyvatelstva vycházejí ze zákona �.128/2000 Sb. v platném zn�ní (o 
obcích), který stanoví rozsah práv a povinností samosprávných orgán�. 
Zákon má návaznost na zákon �. 239/2000 Sb. (o integrovaném záchranném systému, ve zn�ní  
pozd�jších p�edpis�). 
Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování jsou specifikovány ve vyhlášce MV �R 
�.380/2002 Sb. (k p�íprav� a provád�ní úkol�  ochrany obyvatelstva) v platném zn�ní. 
a) Ochrana území p�ed pr�chodem pr�lomové vlny vzniklé zvláštní povodní
	ešené území obce je v severní �ásti ohroženo pr�chodem povod
ové vlny – je  v záplavovém 
území Otavy. Sou�ástí územního plánu je využití stávajícího protipovod
ového opat�ení  -  
povod
ové hráze a mobilní st�ny p�es silnici severn� od Pracejovic. Vodní nádrž 
v Pracejovicích pro požární ú�ely je u obecního ú�adu. V Makarov� je cca 400m od zastav�né 
�ásti sídla drobná reten�ní vodní nádrž. 
b) Návrh ploch pro zóny havarijního plánování
Nejd�ležit�jším dokumentem havarijního plánování je Havarijní plán kraje (a jeho sou�ást 
Analýza rizik možného vzniku mimo�ádné události Havarijního plánu kraje). Tento ú�elový 
dokument  p�edstavuje soubor opat�ení k provád�ní záchranných  a likvida�ních prací k 
odvrácení nebo omezení bezprost�edního p�sobení ohrožení vzniklých mimo�ádnou událostí a k 
odstran�ní vzniklých následk� zp�sobených mimo�ádnou událostí. Je základním dokumentem 
kraje pro �ešení mimo�ádných situací v p�ípad� živelních pohrom nebo jiných nebezpe�í, která 
ohrožují životy, zdraví, zna�né majetkové hodnoty nebo životní prost�edí. Je závazným 
dokumentem pro všechny obce, správní ú�ady, právnické a fyzické osoby nacházející se na 
území kraje. 
	ešené území se nenachází v zón� havarijního plánování. 
c) Ukrytí obyvatelstva v d�sledku mimo�ádné události
V p�ípad� pot�eby ukrytí obyvatel a návšt�vník� p�i vzniku mimo�ádné události v dob� míru, 
zajiš�uje obecní ú�ad ochranu osob p�ed kontaminací nebezpe�nými látkami (pr�myslová 
havárie, únik nebezpe�né látky z havarovaného vozidla apod.) p�edevším využitím ochranných 
prostor� jednoduchého typu ve vhodných �ástech obytných dom� a provozních objekt�. 
V t�chto prostorech budou improvizovan� provád�ny úpravy proti pronikání nebezpe�ných 
látek. 
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P�ehled o umíst�ní a kapacitách improvizovaných úkryt� na území obce mají obce, které vedou
evidenci improvizovaných úkryt� .  
d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Evakuací se zabezpe�uje p�emíst�ní osob, zví�at, p�edm�t� kulturní hodnoty, technického 
za�ízení, pop�ípad� stroj� a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpe�ných látek z míst 
ohrožení mimo�ádnou události. Evakuace se provádí z míst ohrožených mimo�ádnou událostí 
do míst, která zajiš�ují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro 
zví�ata ustájení a pro v�ci uskladn�ní. 
Do obce není plánována evakuace. V p�ípad� nutnosti evakuovat obyvatele z �ešeného území 
bude postupováno podle platných p�edpis�. 

e) Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
V obci není materiál civilní ochrany skladován.  K zabezpe�ení výdeje prost�edk� individuální 
ochrany se stanovuje jejich množství a struktura podle po�tu d�tí neumíst�ných ve školských 
za�ízeních. K individuální ochran� obyvatelstva p�ed ú�inky nebezpe�ných škodlivin p�i 
mimo�ádných událostech se využívají prost�edky improvizované ochrany dýchacích cest, o�í a 
povrchu t�la. 
V p�ípad� nutnosti budou humanitární pomoc a prost�edky individuální ochrany  vydávány na 
obecním ú�ad�. 
f) Vyvezení a uskladn�ní nebezpe�ných látek mimo sou�asn� zastav�ná území a zastavitelná 
území obce
V �ešeném území nejsou nebezpe�né látky, hnojiva pro zem�d�lskou výrobu jsou zabezpe�ny 
dle platných p�edpic� v areálech ZD. Územní plán jejich existenci v návrhovém období 
nep�edpokládá m�nit ani není p�edpoklad jejich zvýšení kapacity. 
g) Záchranné, likvida�ní a obnovovací práce pro odstran�ní nebo snížení škodlivých ú�ink�
kontaminace, vzniklé p�i mimo�ádné události
     Záchrannými pracemi se rozumí �innost k odvrácení nebo omezení bezprost�edního 
p�sobení rizik vzniklých mimo�ádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní 
prost�edí. Likvida�ními a obnovovacími pracemi pak �innost k odstran�ní následk�
zp�sobených mimo�ádnou událostí (i za vále�ného stavu). 
h) Návrh ploch pro ochranu p�ed vlivy nebezpe�ných látek skladovaných v území
V �ešeném území  nejsou územním plánem navrhovány plochy nebo objekty, kde by byly 
skladovány a používány nebezpe�né látky.   

i) Návrh ploch pro nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií bude �ešit obec ve spolupráci 
s provozovateli sítí podle jejich zpracovaných plán� pro p�ípady mimo�ádné situace. 
Stanovišt� pro cisterny pro havarijní zásobování pitnou vodou jsou: 
- náves v Pracejovicích 
- náves v Makarov�
Požární voda
Voda pro ú�ely hašení požáru v Pracejovicích bude použita z požární nádrže v obci. 
V Makarov� je požární nádrží drobná reten�ní vodní nádrž pode vsí. 
Zajišt�ní varování a vyrozum�ní o vzniklém ohrožení 
Varování a vyrozum�ní o vzniklém ohrožení bude zajišt�no spušt�ním sirén a hlášením 
místního rozhlasu obecního ú�adu. Další p�edání varovných informací bude zprost�edkováno 
pojízdnými rozhlasovými za�ízeními a telefony. 
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Tabulková �ást:

Demografie  
Vývoj po�tu dom�: 

 1930 1950 1970 1990 2005 
Makarov 32 32 25 21 29 
Pracejovice 33 40 44 49 62 
Celkem 65 72 69 70 91 

Vývoj po�tu trvale obydlených byt�: 

 1961 1970 1980 1990 2005 
Makarov 28 26 22 21 17 
Pracejovice 67 62 75 77 92 
Celkem 95 88 97 98 109 

Vývoj po�tu obyvatel: 
1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1990 2001 2007 

Makarov  204 199 181 105 103 90 80 55 42 40 
Pracejovice 182 189 178 187 225 211 214 219 263 258 
Celkem   386 388 359 292 328 301 294 274 305 298 

Po�et obyvatel je dnes cca 298,  z toho ženy 160, 0-14 let 19,9 %, 60a více let 19,3%, celkem 
pracujících je 132. 
Dom� je celkem 98, z toho 61 trvale obydlených. 

Zásobování elektrickou energií
Tabulka výkonových bilancí

Druh zástavby, lokalita P�íkon v kW P�íkon Ps 
Bydlení  Vyb.-výroba

Pracejovice    
Plocha bydlení sever (cca 24bj) 264 0  
Plocha bydlení západ (13bj) 143 0  
Plocha bydlení jih (10 bj) 110 0  
Plocha bydlení východ (3bj) 33 0  
Plocha výrobní jih (0,78 ha) 0 36  
Sou�et 550 36  
Soudobost 0,23 0,7  
Soudobý p�íkon v Pracejovicích (kW) 126 25 151 

   
Makarov    
Plocha bydlení (10 bj) 110   
Sou�et 110 0  
Soudobost 0,25   
Soudobý p�íkon v Makarov� (kW) 27 0 27 

   
CELKEM soudobí p�íkon v kW   178 
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Od�vodn�ní: 
Textová �ást je na  stran�  36 - 53 
Grafická �ást má tyto výkresy: 

5. Koordina�ní výkres 1 :5000 
6. Výkres širších vztah� 1 :25 000 
7. Výkres p�edpokládaných zábor� p�dního fondu 1 : 5000 

Rozhodnutí o námitkách a jejich od�vodn�ní
paní Ivana Míšková, Pracejovice 16, 386 01 Strakonice 
Námitky: 
a) Pozemky p.�.336 a 334 za�adit do ploch s funk�ním využitím „technická infrastruktura“. 
Cht�la by zde z�ídit fotovoltaickou elektrárnu.   
b) Dále pozemek p.�.402 zahrnout celý do ploch pro bydlení. Pouze u rybníka ponechat 
manipula�ní pás o ší�ce 6 m jako ve�ejnou zele
. Rozší�it i sousední pozemek paní M 
Šplíchalové, Sousedovice 54 p.�.13/1. 
c) Ve�ejnou zele
, která je na tomto pozemku (p.�.402) navržena a která odd�luje lokality pro 
bydlení �.2 a �.3 zrušit a nahradit funk�ním využitím bydlení.  
Rozhodnutí o námitkách: 
a) Námitka se zamítá.  
b) Námitce se vyhovuje.. 
c) Námitka se zámítá. 
Od�vodn�ní rozhodnutí o námitkách: 
a) Pozemky zasahují do volné krajiny - zastavitelné území by nem�lo kompaktní tvar.  
Došlo by k velkému záboru zem�d�lského p�dního fondu vysoké bonity a bylo by proto nutné 
opakovat projednávání návrhu územního plánu. 
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s opakováním projednávání návrhu územního plánu a nesouhlasí 
ani se zám�rem vybudovat zde fotovoltaickou elektrárnu.  
c) Podle vyhlášky 269/2009 Sb. je pro každé dva hektary zastavitelné plochy nutno vymezit 
plochu ve�ejného prostranství o vým��e nejmén� 1000 m2.  

Ivan Šebesta, Pracejovice 51, 386 01 Strakonice 
Námitka: 
Lokalitu pro bydlení �.4 rozší�it na severu o pozemky p.�.38/13, 26/8, 25/2 a 38/5. 
Pozemek p.�.25/2 je již vyjmutý z PUPFL.  
Rozhodnutí o námitkách: 
a) Námitce se vyhovuje.  
Od�vodn�ní rozhodnutí o námitkách: 

paní Marie Zíkova, Pracejovice 14, 386 01 Strakonice  
Námitka: 
Pozemek p.�.388 a p.�.332 za�adit do ploch a funk�ním využitím „technická infrastruktura“. 
Cht�la by zde z�ídit fotovoltaickou elektrárnu.   
Rozhodnutí o námitkách: 
Námitka se zamítá.  
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Od�vodn�ní rozhodnutí o námitkách: 
Pozemky zasahují do volné krajiny - zastavitelné území by nem�lo kompaktní tvar.  
Došlo by k velkému záboru zem�d�lského p�dního fondu vysoké bonity a bylo by proto nutné 
opakovat projednávání návrhu územního plánu. 
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s opakováním projednávání návrhu územního plánu a nesouhlasí 
ani se zám�rem vybudovat zde fotovoltaickou elektrárnu.  

Vyhodnocení p�ipomínek
K návrhu územního plánu nebyla uplatn�na žádná p�ipomínka. 

Úprava dokumentace na základ� uplatn�ných  námitek a p�ipomínek
Na základ� námitek byl orgán ochrany zem�d�lského p�dního fondu požádán o nové 
stanovisko. Krajský ú�ad – Jiho�eský kraj, odbor životního prost�edí, zem�d�lství a lesnictví 
vydal souhlasné stanovisko s dopln�ným návrhen záboru ZPF – 
�j.KUJCK/34161/2008/OZZL/9-Se, ze dne 17.8.2009. 

Pou�ení:
Proti územnímu plánu Pracejovice vydanému formou opat�ení obecné povahy nelze dle § 
173,odst.2 správního �ádu podat opravný prost�edek. 

………………….                                                                            ………………
Vlasta Hucková                                                                               Jaroslav Kuberna      
Místostarostka obce                                                                        Starosta obce 


