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I. ÚVOD - KOMENTÁŘ  
Druhou aktualizaci územně analytických podkladů (ÚAP) obce s rozšířenou působností 
(ORP) pořizuje úřad územního plánování vždy po dvou letech (viz §28 stavebního zákona 
v platném znění). Údaje jsou aktualizovány průběžně na základě podkladů předávaných 
jejich poskytovateli. Smyslem je pravidelná a kontinuálně udržovaná databáze informací o 
stavu a vývoji území s cílem specifikovat úkoly, které mají být sledovány v územních plánech 
jednotlivých obcí, a poskytovat aktuální informace pro pracovníky v obalsti územního 
plánování, zpracovatele územně plánovací dokumentace a pro vyhodnocení vyváženosti 
pilířů udržitelného rozvoje území. 

Druhá aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území k r. 2012 navazuje na předcházející 
metodické pokyny a dle možností reaguje na konzultační jednání a závěry prezentací 
krajských úřadů a MMR ČR uskutečněná v říjnu a listopadu 2012. Úřad územního plánování 
ORP Český Krumlov v průběhu uplynulého dvouletého období kontinuálně aktualizoval 
datovou základnu informací o území na základě údajů nově předaných poskytovateli i na 
základě vlastních zjištění. Vzhledem k postupnému zpřesňování databáze je obsah práce 
druhé úplné aktualizace více zaměřen na vlastní rozbor udržitelného rozvoje území.  

Při každé aktualizaci ÚAP, resp. RURÚ jsou respektovány tyto zásady plynoucí ze zákonem 
stanovených postupů naplňování databáze iformací o území. 
� za správnost, úplnost a aktuálnost údajů odpovídá poskytovatel (§27, odst.3 zák.č. 

183/2006 Sb.) – tedy: 
� pokud poskytovatel údaj neposkytl, není údaj evidován (odpovědnost za poskytnutí 

a verifikaci údaje není přenositelná na jiný subjekt); 
� v případě, kdy poskytnuté údaje nejsou kompletní, nebo neobsahují pasport a 

verifikaci poskytovatele, mohou být zahrnuty do digitální databáze pouze jako 
orientační údaj a jako takové musí být označeny – pro následné zpracování a 
využití neposkytují záruku pravdivosti.   

� jestliže jsou ÚAP v úrovni obcí s rozšířenou působností zákonem deklarovány jako 
územně plánovací podklad pro zpracování územních plánů a regulačních plánů (§27, 
odst.1 zák.č. 183/2006 Sb.), je nutné, aby kvalita a úplnost předaných údajů odpovídala 
detailu potřebnému při jejich zpracování. Přes vynaložené úsilí úřadu územního 
plánování je nutno konstatovat, že v řadě případů jevy a údaje stále nedosahují 
potřebné podrobnosti a úplnosti; v souladu s §185 stavebního zákona bude třeba dále 
trvat na jejich zpřesnění a postupném doplnění. Pro poskytovatele údajů je nutno 
stanovit závazná pravidla pro měřítko a přesnost zákresu (případně pravidla pro digitální 
formu zpracování), aby jevy byly zapracovány ve zájemně srovnatelné úrovni, s  
odpovídající přesností. 

S ohledem na zajištění cílů stanovených stavebním zákonem je v následných aktualizacích 
ÚAP nezbytné: 
� jako prioritu sledovat vytvoření referenčního mapového podkladu ve formě vektorové 

digitální katastrální mapy pro ta území, kde tento podklad ještě neexistuje; 

� při sběru dat od jednotlivých poskytovatelů důsledně dbát na verifikaci údajů  
předávaných poskytovatelem; 

� vytvořit pravidla a předpoklady pro přednostní poskytování podkladů v digitální formě – a  
to vždy s přesností zákresu odpovídající jak referenčnímu podkladu (digitální katastrální 
mapa), tak i potřebám územně plánovacích dokumentací, jimž mají ÚAP sloužit (územní 
plán / regulační plán); 

� vyhodnotit eventuální lokální potřebu rozšíření sledovaných jevů (viz položka č.119 
přílohy 1A vyhl.č. 500/2006 Sb.) – jakýchkoli dalších informací, které obec pokládá za 
potřebné brát v úvahu při územně plánovací činnosti a které dosud nejsou uvedeny 
v žádné územně plánovací dokumentaci. 
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II. AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ  
Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje zahrnuje následující kroky:  
� zjištění a vyhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb sledovaného 

území: tj. SWOT-analýzy jak v úrovni pro jednotlivé obce (viz kap. II.01), tak i 
generalizované pro území ORP jako celek (viz kap. II.02).  

� vyhodnocení udržitelného rozvoje území – tj. vyváženost vztahu územních předpokladů 
pro a) příznivé životní prostředí, b) hospodářský rozvoj, c) soudržnost společenství 
obyvatel území – opět v úrovni pro jednotlivé obce (viz kap. II.01), tak i pro celý SO ORP 
jako celek (viz kap. II.02). Shrnutím tohoto kroku a je odvozený kartogram 
s vyhodnocením vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území na 
základě agregace výsledků SWOT analýz (viz kap. II.03). 

� Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (zahrnujících zejména 
urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn 
v území a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení území rizikovými jevy, … 
apod.) je provedeno pro jednotlivé obce (viz kap. II.01). 

 
 
Tabulky SWOT-analýz jsou členěny do sloupců na: silné stránky, slabé stránky, příležitosti a 
hrozby; … a do řádků podle témat:  

1) horninové prostředí a geologie, 
2) vodní režim,  
3) hygiena životního prostředí,  
4) ochrana přírody a krajiny,  
5) zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa,  
6) veřejná dopravní a technická infrastruktura,  
7) sociodemografické podmínky,  
8) bydlení,  
9) rekreace,  
10) hospodářské podmínky.  

Vyhodnocení se týká vždy pouze těch jevů a témat, která jsou ve sledovaném území 
identifikována. 
 
Pro vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje jsou výše uvedená témata přerozdělena podle 
příslušnosti k tomu kterému pilíři, tj.: pilíř environmentální – téma 1 až 5, pilíř sociální – téma 
6 až 9 a pilíř ekonomický – téma 6, 8, 9 a 10. Význam jednotlivých témat se znovu 
vyhodnocuje v souvislosti celku každého pilíře. 
 
Legenda k „Problémovému listu“ je za účelem zvýšení přehlednosti součástí popisu každé 
obce. Problémy identifikované na základě SWOT-analýz nebo dotazníkového šetření z r. 
2012 se zpravidla týkají obce jako celku. Označení jednotlivých problémových jevů obsahuje 
na začátku zkratku názvu obce a dále identifikační číslo korespondující s označením 
problémového jevu v grafické příloze. V případě využití prostředí GIS jsou grafické přílohy  
přímo propojeny s databází atributových tabulek problémových jevů, což oboustranně 
usnadní dohledání sledovaného střetu. 
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II.01  Hodnocení SO ORP po jednotlivých obcích – SWOT analýzy / 
Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území / Problémový 
list  

 
Souhrnné hodnocení v rozsahu provedení SWOT analýz, vyhodnocení pilířů udržitelného 
rozvoje území a identifikace problémů k řešení v rámci územně plánovací dokumentace je 
provedeno pro každou obec zvlášť vždy v samostatném bloku s cílem poskytnout vyšší 
uživatelský komfort při práci a následném využití územně plánovacího podkladu.  

Obce jsou v této kapitole řazeny v abecedním pořádku na následujících stranách: 
- Bohdalovice       8 
- Boletice      10 
- Brloh      13 
- Černá v Pošumaví     17 
- Český Krumlov     25 
- Dolní Třebonín     30 
- Frymburk      34 
- Holubov      40 
- Horní Planá     43 
- Hořice na Šumavě     50 
- Chlumec      55 
- Chvalšiny      58 
- Kájov      61 
- Křemže      65 
- Lipno nad Vltavou     68 
- Loučovice      72 
- Malšín      76 
- Mirkovice      79 
- Mojné      82 
- Nová ves      85 
- Přední Výtoň     87 
- Přídolí      91 
- Přísečná      96 
- Rožmberk nad Vltavou    99 
- Srnín    108 
- Světlík    111 
- Větřní    113 
- Věžovatá Pláně   118 
- Vyšší Brod    120 
- Zlatá Koruna   125 
- Zubčice    131 
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Bohdalovice 

 
 
SWOT analýza 
 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 
2 V území se významnější zkoumané jevy nevyskytují o 
3 V území se významnější zkoumané jevy nevyskytují o 
4 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 
5 + vysoký podíl lesů 

+ vysoký podíl 
zemědělské půdy 
+ vysoký podíl orné půdy 
ze zemědělské půdy 
 

- půdní a klimatické 
podmínky pro 
zemědělství nejsou 
optimální 
- nevhodné způsoby 
hospodaření na 
zemědělské půdě 

+ podpora zemědělství  
+ podpora lesního 
hospodářství 
 

- pokračující zábor půdy 
na výstavbu a těžbu 
- rozšíření lesních 
škůdců v závislosti na 
rozhodnutích o způsobu 
obhospodařování lesů v 
NP 

+ 

6 + dobrá základní silniční 
síť  
+ vysoké procento 
obyvatel napojených na 
vodovod a kanalizaci 
 

- horší stav silniční sítě  
- nízká vybavenost 
dopravní infrastrukturou 
potřebnou pro rozvoj 
cestovního ruchu 

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
+ rozvoj integrovaných 
dopravních systémů 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové 
dopravy 
- omezení podpory z 
fondů EU v dalším 
období (po roce 2013) 

o 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 
 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
 

+ nabídka kvalitního 
bydlení a pracovních 
příležitostí obyvatelům 
v produktivním věku 
 

 - možné negativní 
projevy suburbanizačních 
procesů  
- odliv obyvatel do jiných 
obcí 

+ 

8 + kvalitní obytné území 
 

- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 

- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU 

o 

9 Data týkajíc í se zkoumaných jevů nejsou k dispozici. o 
10 + výhodná poloha 

v rámci regionu 
- malá nabídka 
pracovních příležitostí 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního 
kapitálu 

+ využití prostředků 
z rozvojových programů 
 

- snižování ekonomické 
síly obyvatel 
- dojezd ekonomicky 
aktivních obyvatel mimo 
území 

- - - 
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Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie o 

+ 

2. vodní režim 
  

o 
3. hygiena životního prostředí 
  

o 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

o 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

+ 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

o 

+ 
7. sociodemografické podmínky + 

8. bydlení + 
9. rekreace 
  

o 
ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  - - 

- 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

o 
8. bydlení + 
9. rekreace 
  

o 
 
Problémový list 

Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 

 
I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření 

ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

bo.5.1 Bohdalov ice hrozba živelného rozvoje obce   

bo.10.1.  Bohdalov ice relativně vysoká nezaměstnanost   

 

b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  

 
II. Problémové jevy mimo oblast řešitelnou nástroji ÚPD 

bo.6.1.  potřeba prověřit kvalitu silniční s ítě 
 

ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

bo 1 Bohdalov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

bo 2 Bohdalov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

bo 3 Bohdalov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

bo 4 Bohdalov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

bo 5 Bohdalov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P PHO - pásmo hygienické ochrany - 
vyhlášené 

ZxLh   

bo 6 Bohdalov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P PHO - pásmo hygienické ochrany - 
vyhlášené 

ZxLh   

bo 7 Bohdalov ice veřejně prospěšné stavby (VPS) P přírodní památka (PP) ZxLp Ee13 - VVN 110 kV Větřní - 
Horní Planá 
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Boletice 

 
 
SWOT analýza 
 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 
2 V území se významnější zkoumané jevy nevyskytují o 
3 + dlouhodobě se 

zlepšující kvalita 
životního prostředí 
  

- v rámci obce se 
vyskytuje území 
ekologických rizik 
- návrat k méně 
ekologickému způsobu 
vytápění 

+ využívání nových 
technologií v průmyslu a 
při vytápění domácností 
 

- rostoucí hustota silniční 
dopravy, zvláště na ose 
České Budějovice – 
Německo 
 

- 

4 + území dlouhodobě 
nedotčená lidským 
osídlením  
+ vysoký podíl  území se 
zachovalou krajinou 
+ na území se nachází 
CHKO, ptačí oblast 

- neexistence jednotné 
koncepce ochrany 
přírody a krajiny 
 

+ využití vysokého 
potenciálu nenarušené 
kvality 
 

- zvyšující se 
návštěvnost území turisty 
- prvky ÚSES nenavazují 
na ÚSES okolních obcí 
- degradace krajinného 
rázu výstavbou 
rozsáhlých nevhodných 
staveb 

+ 

5 + velmi vysoký podíl lesů 
+ relativně dobrý 
zdravotní stav lesů 

- velmi nízký podíl 
zemědělské půdy 
- velmi nízký podíl orné 
půdy ze zemědělské 
půdy 
- v důsledku opatření na 
ochranu přírody na 
území NP narušení 
původních ekosystémů 
- prověřit spojitost ÚSES 

+ podpora lesního 
hospodářství 
 

- konflikt využití území 
pro rekreaci a tendence 
ochrany lesů 
- rozšíření lesních 
škůdců v závislosti na 
rozhodnutích o způsobu 
obhospodařování lesů v 
NP 
 

+ 

6 + železniční spojení 
+ vysoké procento 
obyvatel napojených na 
vodovod a kanalizaci 
 

- nízká vybavenost 
dopravní infrastrukturou 
potřebnou pro rozvoj 
cestovního ruchu 

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
+ rozvoj integrovaných 
dopravních systémů 
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové 
dopravy 
- omezení podpory z 
fondů EU v dalším 
období (po roce 2013) 
- omezení rozvojových 
aktivit v chráněných 
územích 

+ 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

- odliv obyvatel do jiných 
obcí + 

8 + kvalitní obytné území 
 

- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 

- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU 

o 
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9 + výborné geografické i 
přírodní podmínky pro 
rekreaci 
+ výborné podmínky pro 
turistiku, cykloturistiku, 
hipoturistiku 
 

- nedostatek ubytování 
hotelového typu 
- nedostatek ubytování 
typu ubytovna 
- nedostatečná orientace 
na potenciálního 
zákazníka 
- schází sportoviště 

+ podpora rozvoje 
cestovního ruchu 
+ jednotná standardizace 
služeb 
 

- nedostatečná 
propagace regionu 
- Zájmy ochrany přírody 
v konfliktu s rozsáhlejšími 
projekty + 

10 + silný potenciál území 
převážně pro cestovní 
ruch 
 

- malá nabídka 
pracovních příležitostí 
- vysoká nezaměstnanost 
 
 

+ využití přírodního 
potenciálu území 
+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

- snižování ekonomické 
síly obyvatel 
- přeceňování 
krátkodobých 
ekonomických efektů 
zároveň s neřešeným 
střetem zájmů ochrany 
životního prostředí a 
rozvojových záměrů 
s živelností rozvojových 
aktivit 

- - - 

 

 

 

Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie o 

+ 

2. vodní režim 
  

o 
3. hygiena životního prostředí 
  

- 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

+ 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

+ 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

+ 

+ 
7. sociodemografické podmínky + 

8. bydlení o 
9. rekreace 
  

+ 
ekonomický 
  

  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  - - - 

- 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

+ 
8. bydlení o 
9. rekreace 
  

+ 
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Problémový list 

Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz níže  sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 

 
I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT-analýzy a dotazníkového šetření 
ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

bol.5.1. 
Boletice v důsledku opatření na ochranu přírody na území NP narušení původních 

ekosystémů 
  

bol.5.2. Boletice 
nutno prověřit spojitost ÚSES 

  

bol.9.1. Boletice obec pociťuje nedostatek ubytování hotelového typu   

bol.9.2. Boletice 
v obci schází sportoviště 

  

bol.10.1. Boletice 
převážně sezónní pracovní příležitosti 

  

bol.10.2. Boletice vyjížďka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území   

bol.10.3. 
Boletice 

vysoká nezaměstnanost 
  

 

b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  
ID 

střetu 
Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 

střetu 
druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

bol 1 Boletice veřejně prospěšné stavby (VPS) P II. zóna CHKO ZxLp D13/5 - úsek Horní Planá - 
Želnava (Slunečná) 

bol 2 Boletice veřejně prospěšné stavby (VPS) P II. zóna CHKO ZxLp D13/5 - úsek Horní Planá - 
Želnava (Slunečná) 

bol 3 Boletice veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp V19 

bol 4 Boletice veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp V19 

bol 5 Boletice veřejně prospěšné stavby (VPS) P II. zóna CHKO ZxLp Ee13 - 'VVN 110 kV Větřní - 
Horní Planá 

bol 6 Boletice veřejně prospěšné stavby (VPS) P II. zóna CHKO ZxLp Ee13 - 'VVN 110 kV Větřní - 
Horní Planá 

bol 7 Boletice veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, RBK - regionální biokoridor ZxLp Ee13 - VVN 110 kV Větřní - 
Horní Planá 

bol 8 Boletice veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, RBK - regionální biokoridor ZxLp Ee13 - VVN 110 kV Větřní - 
Horní Planá 

bol 9 Boletice veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, RBK - regionální biokoridor ZxLp Ee13 - VVN 110 kV Větřní - 
Horní Planá 

bol 10 Boletice veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, RBK - regionální biokoridor ZxLp Ee13 - VVN 110 kV Větřní - 
Horní Planá 

bol 11 Boletice veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp Ee13 - VVN 110 kV Větřní - 
Horní Planá 

 
II. Problémové jevy mimo oblast řešitelnou nástroji ÚPD 

bol.3.1. návrat k méně ekologickému způsobu vytápění 
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Brloh 

 
 
SWOT analýza 
 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 + neexistence sesuvných 

území 
+ výskyt výhradního 
ložiska a CHLÚ v území 

- Většina potenciálně 
využitelných nerostných 
surovin závisí na dovozu 

+ budoucí využití ložisek 
nerostných surovin 
+ výzkum přirozené 
biologické rekultivace 
území v případě 
ukončené povrchové 
těžby 
+ možnost kulturně 
poznávacího využití 
v případě ukončené 
hlubinné těžby 

- Nekoncepční, případně 
nedostatečná rekultivace 
těžebních ploch 
- Střety zájmů těžby 
s ochranou životního 
prostředí + 

2 V území se významnější zkoumané jevy nevyskytují o 
3 + dlouhodobě se 

zlepšující kvalita 
životního prostředí 
  

- v rámci obce se 
vyskytuje území 
ekologických rizik 
- návrat k méně 
ekologickému způsobu 
vytápění 

+ využívání nových 
technologií v průmyslu a 
při vytápění domácností 
 

- rostoucí hustota silniční 
dopravy, zvláště na ose 
České Budějovice – 
Německo 
 

- 

4 + na území se nachází 
CHKO 

- neexistence jednotné 
koncepce ochrany 
přírody a krajiny 

+ využití vysokého 
potenciálu nenarušené 
kvality 
+ obnova remízků a 
členění krajiny 
v drobnějším měřítku  

- nízká motivace obyvatel 
ke zvyšování kvality 
životního prostředí svého 
okolí 
 

+ 

5 + vysoký podíl lesů 
+ vysoký podíl orné půdy 
ze zemědělské půdy 
 

- půdní a klimatické 
podmínky pro 
zemědělství nejsou 
optimální 
- nižší podíl zemědělské 
půdy 
 

+ podpora zemědělství 
+ podpora lesního 
hospodářství 
 

- pokračující zábor půdy 
na výstavbu a těžbu 
- rozšíření lesních 
škůdců v závislosti na 
rozhodnutích o způsobu 
obhospodařování lesů v 
NP 

+ 

6 + dobrá základní silniční 
síť  
+ vysoké procento 
obyvatel napojených na 
vodovod a kanalizaci 
+ cyklostezky 

- špatný stav silniční sítě 
- místy havarijní stav 
vodovodní a kanalizační 
sítě  
- nízká vybavenost 
dopravní infrastrukturou 
potřebnou pro rozvoj 
cestovního ruchu  

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
+ rozvoj integrovaných 
dopravních systémů 
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové 
dopravy 
- nedostatek f inancí na 
revitalizaci vodovodní a 
kanalizační sítě 
- omezení podpory z 
fondů EU v dalším 
období (po roce 2013)  

- 

7 + příliv obyvatel do 
menších sídel a 
zvyšování jejich 
životaschopnosti 
+ obec má MŠ i ZŠ 
 

- vyšší úbytek 
přirozeného přírůstku 
obyvatel 

+ nabídka kvalitního 
bydlení a pracovních 
příležitostí obyvatelům 
v produktivním věku 
 

 - možné negativní 
projevy suburbanizačních 
procesů  
- odliv obyvatel do jiných 
obcí 

+ 
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8 + kvalitní obytné území 
 

- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 
- nedostatek rozvojových 
ploch pro bydlení 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 

- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU - 

9 Data týkajíc í se zkoumaných jevů nejsou k dispozici. o 
10 + relativně nízká 

nezaměstnanost 
+ vyvážený ekonomický 
růst 
 

- malá nabídka 
pracovních příležitostí v 
místě 
 

+ výhodná poloha pro 
dojezd do zaměstnání 
+ podpora činností 
nezávislých na 
sezónních výkyvech 

- vyjížďka ekonomicky 
aktivních obyvatel mimo 
území 
 

+ 

 

 

 

Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie + 

+ 

2. vodní režim 
  

o 
3. hygiena životního prostředí 
  

- 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

+ 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

+ 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

- 

- 
7. sociodemografické podmínky + 
8. bydlení - 
9. rekreace 
  

o 
ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  + 

- 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

- 
8. bydlení - 
9. rekreace 
  

o 
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Problémový list 

Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 

 
I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření 
ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

br.6.1. Brloh nutno prověřit problematiku doplnění odkanalizov ání   

br.6.2. Brloh nutno prověřit problematiku doplnění v odov odní sítě 
  

br.8.1. 
Brloh 

obec nemá dostatek rozv ojových ploch pro bydlení 
  

br.10.1. 
Brloh 

vyjížďka ekonomicky aktiv ních obyvatel mimo území 
  

 

b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  
ID 

střetu 
Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 

střetu 
druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

br 1 Brloh 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

br 2 Brloh 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

br 3 Brloh 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L aktivní zóna záplavového území ZxLp   

br 4 Brloh hranice zastav itelné plochy (Z) P I. zóna CHKO ZxLp   

br 5 Brloh hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBC - nadregionální 
biocentrum 

ZxLp   

br 6 Brloh hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

br 7 Brloh hranice zastav itelné plochy (Z) P vesnická památková zóna ZxLk   

br 8 Brloh hranice zastav itelné plochy (Z) P vesnická památková zóna ZxLk   

br 9 Brloh hranice zastav itelné plochy (Z) P vesnická památková zóna ZxLk   

br 10 Brloh hranice zastav itelné plochy (Z) P vesnická památková zóna ZxLk   

br 11 Brloh hranice zastav itelné plochy (Z) P vesnická památková zóna ZxLk   

br 12 Brloh hranice zastav itelné plochy (Z) P vesnická památková zóna ZxLk   

br 13 Brloh hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

br 14 Brloh hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

br 15 Brloh hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

br 16 Brloh hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

br 17 Brloh hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

br 18 Brloh hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

br 19 Brloh hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

br 20 Brloh hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

br 21 Brloh hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

br 22 Brloh hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 ZxLp   
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

br 23 Brloh hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

br 24 Brloh hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

br 25 Brloh hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

br 26 Brloh hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

br 27 Brloh hranice zastav itelné plochy (Z) P region lidové architektury ZxLk   

br 28 Brloh hranice zastav itelné plochy (Z) P region lidové architektury ZxLk   

br 29 Brloh hranice zastav itelné plochy (Z) P region lidové architektury ZxLk   

br 30 Brloh plocha přestavby (P) P poddolované území ZxLp   

br 31 Brloh plocha přestavby (P) P vesnická památková zóna ZxLk   

br 32 Brloh plocha přestavby (P) P vesnická památková zóna ZxLk   

br 33 Brloh plocha přestavby (P) P vesnická památková zóna ZxLk   

br 34 Brloh plocha přestavby (P) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

br 35 Brloh plocha přestavby (P) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

br 36 Brloh plocha přestavby (P) P region lidové architektury ZxLk   

br 37 Brloh plocha přestavby (P) P region lidové architektury ZxLk   

br 38 Brloh veřejně prospěšné stavby (VPS) P II. zóna CHKO ZxLp Ep11 - Smědeč - Brloh 

br 39 Brloh veřejně prospěšné stavby (VPS) P II. zóna CHKO ZxLp Ep11 - Smědeč - Brloh 

br 40 Brloh veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, RBK - regionální biokoridor ZxLp Ep11 - Smědeč - Brloh 

br 41 Brloh veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp Ep11 - Smědeč - Brloh 

br 42 Brloh veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp Ep11 - Smědeč - Brloh 

br 43 Brloh veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp EP11 - Smědeč - Brloh 

br 44 Brloh veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp Ep11 - Smědeč - Brloh 

br 45 Brloh veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp Ep11 - Smědeč - Brloh 

 
II. Problémové jevy mimo oblast řešitelnou nástroji ÚPD 

br.1.1.  střety zájmů těžby s ochranou životního prostředí 

br.3.1.  návrat k méně ekologickému způsobu vytápění 

br.6.3.  potřeba prověřit kvalitu silniční sítě 
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Černá v Pošumaví 

 

 

 
 
 
 
SWOT analýza 
 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 + neexistence sesuvných 

území 
+ výskyt výhradního 
ložiska, dobývacího 
prostoru a CHLÚ v území 

- Většina potenciálně 
využitelných nerostných 
surovin závisí na dovozu 

+ budoucí využití ložisek 
nerostných surovin 
+ výzkum přirozené 
biologické rekultivace 
území v případě 
ukončené povrchové 
těžby 
+ možnost kulturně 
poznávacího využití 
v případě ukončené 
hlubinné těžby 

- Nekoncepční, případně 
nedostatečná rekultivace 
těžebních ploch 
- Střety zájmů těžby 
s ochranou životního 
prostředí + 

2 + Potenciál využití 
přehradní nádrže Lipno 
převážně pro rekreaci 

- možná nepostačující 
přirozená retenční 
schopnost území 
 

+ Rozvoj vodní turistiky a 
rekreace 
 

- Vodní rekreace 
kapacitně převyšující 
možnosti nádrže a z ní 
vyplývající nadměrná 
zátěž dotčeného území 

+ 

3 + dlouhodobě se 
zlepšující kvalita 
životního prostředí 
  

- v rámci obce se 
vyskytuje území 
ekologických rizik 
- návrat k méně 
ekologickému způsobu 
vytápění 
- nepostačující frekvence 
a objem vývozu odpadu 
vzhledem k sezónnímu 
zvýšení počtu obyvatel 

+ využívání nových 
technologií v průmyslu a 
při vytápění domácností 
 

- rostoucí hustota silniční 
dopravy, zvláště na ose 
České Budějovice – 
Německo 
 - 

4 + území dlouhodobě 
nedotčená lidským 
osídlením 
+ vysoký podíl  území se 
zachovalou krajinou 
+ na území se nachází 
CHKO, ptačí oblast 

- nárazově vysoké 
zatížení krajiny turisty 
 
 

+ využití vysokého 
potenciálu nenarušené 
kvality 
 

- nekoncepční využívání 
nedávno zpřístupněných 
území 
- zvyšující se 
návštěvnost území turisty 
- snížení druhové 
rozmanitosti v krajině 

+ 

5 + vysoký podíl lesů 
+ relativně dobrý 
zdravotní stav lesů 
 

- nízký podíl orné půdy 
ze zemědělské půdy 
- v důsledku opatření na 
ochranu přírody na 
území NP narušení 
původních ekosystémů 
 

+ podpora orientace 
zemědělství na tvorbu a 
údržbu krajiny 
+ podpora lesního 
hospodářství 
 

- konflikt využití území 
pro rekreaci a tendence 
ochrany lesů 
- rozšíření lesních 
škůdců v závislosti na 
rozhodnutích o způsobu 
obhospodařování lesů v 
NP 

+ 
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6 + dobrá základní silniční 
síť  
+ železniční spojení 
+ vysoké procento 
obyvatel napojených na 
vodovod a kanalizaci 
+ hraniční přechod 
 

- obec nemá dostatečně 
dobrou obslužnost 
hromadnou dopravou 
- v minulosti vybudovaná 
železniční síť 
neodpovídá současným 
potřebám  
- omezená využitelnost 
vodní cesty Vltava pro 
vodní dopravu v 
důsledku nedostatečné 
vybavenosti 

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
+ rozvoj integrovaných 
dopravních systémů 
+ prodloužení regionální 
dráhy Rybník – Lipno n/V 
– Černá v/P 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové 
dopravy 
- omezení podpory z 
fondů EU v dalším 
období (po roce 2013) 
- omezení rozvojových 
aktivit v chráněných 
územích 
- obec vnímá negativně 
plány ohledně Šumavské 
elektrické dráhy 
-nutno prověřit 
problematiku doplnění 
odkanalizování 

o 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 
+ příliv obyvatel do 
menších sídel a 
zvyšování jejich 
životaschopnosti 
+ obec má MŠ i ZŠ 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

- odliv obyvatel do jiných 
obcí 

+ 

8 + vysoký počet nově 
dokončených bytů 
+ zájem o stavební 
parcely v území 
+ kvalitní obytné území 

- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 
- obec nemá dostatek 
rozvojových ploch pro 
bydlení 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 
+ nová výstavba 
bytových jednotek 
s vyšším standardem 
bydlení 

 - tlak developerů na 
vytváření nepřiměřeně 
rozsáhlé a nekoncepční 
satelitní výstavby 
- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU 

+ 

9 + výborné geografické i 
přírodní podmínky pro 
rekreaci 
+ existující zázemí pro 
rekreaci v části území 
+ výborné podmínky pro 
turistiku, cykloturistiku, 
hipoturistiku a vodní 
turistiku 
+ dobré základní zázemí 
pro rozvoj cestovního 
ruchu 
+ dlouhodobé pobyty 
hostů 

- neexistující zázemí pro 
rekreaci v části území 
dříve spadající do 
hraničního pásma a 
přilehlých oblastech 
- nedostatečná orientace 
na potenciálního 
zákazníka 
- pokles počtu hostů 
- nedostatek ubytování 
hotelového typu 
- schází sportoviště 

+ podpora rozvoje 
cestovního ruchu 
+ jednotná standardizace 
služeb 
 

- stagnace nabídky 
turistických aktivit 
- nedostatečná 
propagace regionu 
- Zájmy ochrany přírody 
v konfliktu s rozsáhlejšími 
projekty 

+ 

10 + silný potenciál území 
převážně pro cestovní 
ruch 
 

- malá nabídka 
pracovních příležitostí 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního 
kapitálu 
- relativně vysoká 
nezaměstnanost 
- převážně sezónní 
pracovní příležitosti 

+ rozvoj přeshraniční 
spolupráce s Rakouskem 
a Německem 
+ podpora činností 
nezávislých na 
sezónních výkyvech 
+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

- přeceňování 
krátkodobých 
ekonomických efektů 
zároveň s neřešeným 
střetem zájmů ochrany 
životního prostředí a 
rozvojových záměrů 
s živelností rozvojových 
aktivit 
- vyjížďka ekonomicky 
aktivních obyvatel mimo 
území 

- - - 
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Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie + 

+ 

2. vodní režim 
  

+ 
3. hygiena životního prostředí 
  

- 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

+ 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

+ 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

o 

+ 
7. sociodemografické podmínky + 

8. bydlení + 
9. rekreace 
  

+ 
ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  - - - 

- 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

o 
8. bydlení o 
9. rekreace 
  

+ 

 

 

Problémový list 

Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 

 
 
I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření 

ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

cer.5.1.  Černá v  Pošumaví 
v důsledku opatření na ochranu přírody na území NP narušení původních 
ekosystémů   

cer.5.2.  Černá v  Pošumaví hrozba živelného rozvoje obce   

cer.6.1.  Černá v  Pošumaví obec vnímá negativně plány ohledně Šumavské elektrické dráhy   

cer.8.1.  Černá v  Pošumaví obec nemá dostatek rozvojových ploch pro bydlení   

cer.9.1.  Černá v  Pošumaví obec pociťuje nedostatek ubytování hotelového typu   

cer.9.2.  Černá v  Pošumaví v obci schází sportoviště   

cer.10.1. Černá v  Pošumaví převážně sezónní pracovní příležitosti   

cer.10.2. Černá v  Pošumaví vyjížďka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území   

cer.10.3. Černá v  Pošumaví relativně vysoká nezaměstnanost   
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b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  

ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

cer 1 Černá v  Pošumaví 
ČOV - čistírna odpadních vod 
místní B poddolované území ZxLp   

cer 2 Černá v  Pošumaví 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L CHLÚ - chráněné ložiskové území ZxLp   

cer 3 Černá v  Pošumaví plynovod VVTL vnitrostátní L CHLÚ - chráněné ložiskové území ZxLp (NETGAS__14_08_2012) 

cer 4 Černá v  Pošumaví plynovod VVTL vnitrostátní L CHLÚ - chráněné ložiskové území ZxLp (JČ kraj) 

cer 5 Černá v  Pošumaví plynovod VVTL vnitrostátní L CHLÚ - chráněné ložiskové území ZxLp (JČ kraj) 

cer 6 Černá v  Pošumaví 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L poddolované území ZxLp   

cer 7 Černá v  Pošumaví 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L poddolované území ZxLp   

cer 8 Černá v  Pošumaví 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L poddolované území ZxLp   

cer 9 Černá v  Pošumaví 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L poddolované území ZxLp   

cer 10 Černá v  Pošumaví 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L poddolované území ZxLp   

cer 11 Černá v  Pošumaví 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L poddolované území ZxLp   

cer 12 Černá v  Pošumaví plynovod VVTL vnitrostátní L poddolované území ZxLp (NETGAS__14_08_2012) 

cer 13 Černá v  Pošumaví plynovod VVTL vnitrostátní L poddolované území ZxLp (JČ kraj) 

cer 14 Černá v  Pošumaví 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

cer 15 Černá v  Pošumaví 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

cer 16 Černá v  Pošumaví 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

cer 17 Černá v  Pošumaví 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L I. zóna CHKO ZxLp   

cer 18 Černá v  Pošumaví 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L II. zóna CHKO ZxLp   

cer 19 Černá v  Pošumaví plynovod VVTL vnitrostátní L I. zóna CHKO ZxLp (NETGAS__14_08_2012) 

cer 20 Černá v  Pošumaví plynovod VVTL vnitrostátní L II. zóna CHKO ZxLp (NETGAS__14_08_2012) 

cer 21 Černá v  Pošumaví plynovod VVTL vnitrostátní L II. zóna CHKO ZxLp (NETGAS__14_08_2012) 

cer 22 Černá v  Pošumaví plynovod VVTL vnitrostátní L II. zóna CHKO ZxLp (NETGAS__14_08_2012) 

cer 23 Černá v  Pošumaví plynovod VVTL vnitrostátní L I. zóna CHKO ZxLp (JČ kraj) 

cer 24 Černá v  Pošumaví plynovod VVTL vnitrostátní L II. zóna CHKO ZxLp (JČ kraj) 

cer 25 Černá v  Pošumaví plynovod VVTL vnitrostátní L II. zóna CHKO ZxLp (JČ kraj) 

cer 26 Černá v  Pošumaví plynovod VVTL vnitrostátní L CHLÚ - chráněné ložiskové území ZxLp (NETGAS__14_08_2012) 

cer 27 Černá v  Pošumaví plynovod VVTL vnitrostátní L poddolované území ZxLp (NETGAS__14_08_2012) 

cer 28 Černá v  Pošumaví plynovod VVTL vnitrostátní L CHLÚ - chráněné ložiskové území ZxLp (NETGAS__14_08_2012) 

cer 29 Černá v  Pošumaví plynovod VVTL vnitrostátní L poddolované území ZxLp (NETGAS__14_08_2012) 

cer 30 Černá v  Pošumaví plynovod VVTL vnitrostátní L CHLÚ - chráněné ložiskové území ZxLp (JČ kraj) 

cer 31 Černá v  Pošumaví plynovod VVTL vnitrostátní L poddolované území ZxLp (JČ kraj) 

cer 32 Černá v  Pošumaví plynovod VVTL vnitrostátní L CHLÚ - chráněné ložiskové území ZxLp (JČ kraj) 

cer 33 Černá v  Pošumaví plynovod VVTL vnitrostátní L poddolované území ZxLp (JČ kraj) 

cer 34 Černá v  Pošumaví 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L poddolované území ZxLp   

cer 35 Černá v  Pošumaví 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L II. zóna CHKO ZxLp   

cer 36 Černá v  Pošumaví 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

cer 37 Černá v  Pošumaví 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L I. zóna CHKO ZxLp   

cer 38 Černá v  Pošumaví 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

cer 39 Černá v  Pošumaví 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L aktivní zóna záplavového území ZxLp   

cer 40 Černá v  Pošumaví 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

cer 41 Černá v  Pošumaví 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L aktivní zóna záplavového území ZxLp   

cer 42 Černá v  Pošumaví 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

cer 43 Černá v  Pošumaví 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L aktivní zóna záplavového území ZxLp   

cer 44 Černá v  Pošumaví 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

cer 45 Černá v  Pošumaví 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L aktivní zóna záplavového území ZxLp   

cer 46 Černá v  Pošumaví plynovod VVTL vnitrostátní L přírodní památka (PP) ZxLp (JČ kraj) 

cer 47 Černá v  Pošumaví plynovod VVTL vnitrostátní L přírodní památka (PP) ZxLp (JČ kraj) 

cer 48 Černá v  Pošumaví plynovod VVTL vnitrostátní L DP - dobývací prostor ZxLp (JČ kraj) 

cer 49 Černá v  Pošumaví plynovod VVTL vnitrostátní L CHLÚ - chráněné ložiskové území ZxLp (JČ kraj) 

cer 50 Černá v  Pošumaví plynovod VVTL vnitrostátní L poddolované území ZxLp (JČ kraj) 
cer 51 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P I. zóna CHKO ZxLp   

cer 52 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P II. zóna CHKO ZxLp   

cer 53 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp   

cer 54 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp   

cer 55 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P CHLÚ - chráněné ložiskové území ZxLp   

cer 56 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P CHLÚ - chráněné ložiskové území ZxLp   

cer 57 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P CHLÚ - chráněné ložiskové území ZxLp   

cer 58 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P CHLÚ - chráněné ložiskové území ZxLp   

cer 59 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P CHLÚ - chráněné ložiskové území ZxLp   

cer 60 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P CHLÚ - chráněné ložiskové území ZxLp   

cer 61 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P CHLÚ - chráněné ložiskové území ZxLp   

cer 62 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P CHLÚ - chráněné ložiskové území ZxLp   

cer 63 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P DP - dobývací prostor ZxLp   

cer 64 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P DP - dobývací prostor ZxLp   

cer 65 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

cer 66 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

cer 67 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

cer 68 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

cer 69 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

cer 70 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

cer 71 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

cer 72 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

cer 73 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

cer 74 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

cer 75 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

cer 76 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

cer 77 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

cer 78 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

cer 79 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

cer 80 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

cer 81 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

cer 82 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

cer 83 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

cer 84 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

cer 85 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

cer 86 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

cer 87 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

cer 88 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

cer 89 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

cer 90 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

cer 91 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

cer 92 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

cer 93 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

cer 94 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

cer 95 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

cer 96 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

cer 97 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

cer 98 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

cer 99 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

cer 100 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

cer 101 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

cer 102 Černá v  Pošumaví hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

cer 103 Černá v  Pošumaví plocha přestavby (P) P CHLÚ - chráněné ložiskové území ZxLp   

cer 104 Černá v  Pošumaví plocha přestavby (P) P CHLÚ - chráněné ložiskové území ZxLp   

cer 105 Černá v  Pošumaví plocha přestavby (P) P DP - dobývací prostor ZxLp   

cer 106 Černá v  Pošumaví plocha přestavby (P) P poddolované území ZxLp   

cer 107 Černá v  Pošumaví plocha přestavby (P) P poddolované území ZxLp   

cer 108 Černá v  Pošumaví plocha přestavby (P) P OP silnice I. třídy ZxLt   

cer 109 Černá v  Pošumaví plocha přestavby (P) P OP silnice I. třídy ZxLt   

cer 110 Černá v  Pošumaví plocha přestavby (P) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

cer 111 Černá v  Pošumaví plocha přestavby (P) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

cer 112 Černá v  Pošumaví plocha přestavby (P) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

cer 113 Černá v  Pošumaví plocha přestavby (P) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

cer 114 Černá v  Pošumaví plocha přestavby (P) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

cer 115 Černá v  Pošumaví plocha přestavby (P) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

cer 116 Černá v  Pošumaví plocha přestavby (P) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

cer 117 Černá v  Pošumaví plocha přestavby (P) P PHO - pásmo hygienické ochrany - vy ZxLh   
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(zdroj) 

cer 118 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, RBK - regionální biokoridor ZxLp Ep12 - Kájov - Černá v  
Pošumaví 

cer 119 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, RBK - regionální biokoridor ZxLp Ep12 - Kájov - Černá v  
Pošumaví 

cer 120 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp Ep12 - Kájov - Černá v  
Pošumaví 

cer 121 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P poddolované území ZxLp Ep12 - Kájov - Černá v  
Pošumaví 

cer 122 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P I. zóna CHKO ZxLp D13/4 - obchvat Černá v  
Pošumaví - Hůrka 

cer 123 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P poddolované území ZxLp D13/4 - obchvat Černá v  
Pošumaví - Hůrka 

cer 124 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D13/4 - obchvat Černá v  
Pošumaví - Hůrka 

cer 125 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D13/4 - obchvat Černá v  
Pošumaví - Hůrka 

cer 126 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D13/4 - obchvat Černá v  
Pošumaví - Hůrka 

cer 127 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D13/4 - obchvat Černá v  
Pošumaví - Hůrka 

cer 128 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P I. zóna CHKO ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

cer 129 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P II. zóna CHKO ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

cer 130 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P II. zóna CHKO ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

cer 131 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P II. zóna CHKO ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

cer 132 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P II. zóna CHKO ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

cer 133 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P II. zóna CHKO ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

cer 134 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

cer 135 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

cer 136 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

cer 137 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P CHLÚ - chráněné ložiskové území ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

cer 138 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P poddolované území ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

cer 139 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P poddolované území ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

cer 140 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

cer 141 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

cer 142 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

cer 143 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

cer 144 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

cer 145 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

cer 146 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

cer 147 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

cer 148 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P II. zóna CHKO ZxLp D49/1 - úsek Černá v  
Pošumaví - Vřesná 
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cer 149 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P II. zóna CHKO ZxLp D49/1 - úsek Černá v  
Pošumaví - Vřesná 

cer 150 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, RBK - regionální biokoridor ZxLp D49/1 - úsek Černá v  
Pošumaví - Vřesná 

cer 151 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P CHLÚ - chráněné ložiskové území ZxLp D49/1 - úsek Černá v  
Pošumaví - Vřesná 

cer 152 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P I. zóna CHKO ZxLp V8 

cer 153 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P I. zóna CHKO ZxLp V8 

cer 154 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P I. zóna CHKO ZxLp V8 

cer 155 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P přírodní památka (PP) ZxLp V8 

cer 156 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp V8 

cer 157 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp V8 

cer 158 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, RBK - regionální biokoridor ZxLp V8 

cer 159 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, RBK - regionální biokoridor ZxLp V8 

cer 160 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P CHLÚ - chráněné ložiskové území ZxLp V8 

cer 161 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P CHLÚ - chráněné ložiskové území ZxLp V8 

cer 162 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P DP - dobývací prostor ZxLp V8 

cer 163 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P DP - dobývací prostor ZxLp V8 

cer 164 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P DP - dobývací prostor ZxLp V8 

cer 165 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P DP - dobývací prostor ZxLp V8 

cer 166 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P poddolované území ZxLp V8 

cer 167 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P poddolované území ZxLp V8 

cer 168 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P poddolované území ZxLp V8 

cer 169 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P poddolované území ZxLp V8 

cer 170 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P poddolované území ZxLp V8 

cer 171 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp V8 

cer 172 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp V8 

cer 173 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp V8 

cer 174 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp V8 

cer 175 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp V8 

cer 176 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp V8 

cer 177 Černá v  Pošumaví veřejně prospěšné stavby (VPS) P II. zóna CHKO ZxLp Ee13 - VVN 110 kV Větřní - 
Horní Planá 

 
II. Problémové jevy mimo oblast řešitelnou nástroji ÚPD 

cer.1.1.  střety  zájmů těžby s ochranou životního prostředí 

cer.2.1.  nadměrná zátěž prostředí vyplývající z turis tické rekreace 

cer.3.1.  návrat k méně ekologickému způsobu vytápění 

cer.3.2.  nepostačujíc í frekvence a objem vývozu odpadu vzhledem k sezónnímu zvýšení počtu obyvatel 

cer.6.2.  potřeba prověřit kvalitu silniční s ítě 

cer.6.3.  obec nemá dostatečně dobrou obslužnost hromadnou dopravou 
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Český Krumlov 

 
 
 
SWOT analýza 
 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 + neexistence sesuvných 

území 
+ výskyt výhradního 
ložiska a CHLÚ v území 

- Opuštěné těžební 
prostory 
- Většina potenciálně 
využitelných nerostných 
surovin závisí na dovozu 
- v rámci obce se 
vyskytuje území 
ekologických rizik 

 

+ obnova území 
v prostoru bývalých 
těžebních ploch 
+ budoucí využití ložisek 
nerostných surovin 
+ výzkum přirozené 
biologické rekultivace 
území při ukončené 
povrchové těžby 
+ možnost kulturně 
poznávacího využití 
v případě ukončené 
hlubinné těžby 

- Nekoncepční, případně 
nedostatečná rekultivace 
těžebních ploch 
- Střety zájmů těžby 
s ochranou životního 
prostředí 

+ 

2 + množství významných 
vodních zdrojů 
+ Potenciál využití toku 
Vltavy převážně pro 
rekreaci 

- nepostačující přirozená 
retenční schopnost 
území 
 

+ Rozvoj vodní turistiky a 
rekreace 
+ Revitalizace toků a 
vodních ekosystémů; 
obnova a ochrana 
přirozeného vodního 
režimu 

-  Vodní turistika 
kapacitně převyšující 
možnosti řeky a z ní 
vyplývající nadměrná 
zátěž dotčeného území 
- Výskyt záplav při 
dlouhotrvajících deštích 

+ 

3 + dlouhodobě se 
zlepšující kvalita 
životního prostředí 
+ na území kraje s 
výjimkou přízemního 
ozonu nedochází k 
překračování imisních 
limitů látek znečišťujících 
ovzduší 

- existence skládky v 
území 
- Hluková a emisní zátěž 
obcí způsobená hustou 
průjezdní dopravou 
- návrat k méně 
ekologickému způsobu 
vytápění 
 

+ využívání nových 
technologií v průmyslu a 
při vytápění domácností 

 

- naplnění kapacity 
skládky 
- rostoucí hustota silniční 
dopravy, zvláště na ose 
České Budějovice – 
Německo 

- 

4 + na území se nachází 
NPR a CHKO 

- nárazově vysoké 
zatížení krajiny turisty 
 

+ revitalizace vodních 
toků a údolních niv 
+ obnova remízků a 
členění krajiny 
v drobnějším měřítku 

- nízká motivace obyvatel 
ke zvyšování kvality živ. 
prostředí svého okolí 
- snížení druhové 
rozmanitosti v krajině 
 -degradace krajinného 
rázu výstavbou 
rozsáhlých nevhodných 
staveb 

+ 

5 + vysoký podíl orné půdy 
ze zemědělské půdy 
+ relativně dobrý 
zdravotní stav lesů 
 

- živelné rozrůstání 
suburbáních celků 
- půdní a klimatické 
podmínky pro 
zemědělství nejsou 
optimální 
 

+ podpora orientace 
zemědělství na tvorbu a 
údržbu krajiny 
+ podpora lesního 
hospodářství 
 

- pokračující zábor půdy 
na výstavbu a těžbu 
 

o 
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6 + dobrá základní silniční 
síť  
+ železniční spojení 
+ vysoké procento 
obyvatel napojených na 
vodovod a kanalizaci 
+ značný počet 
turistických stezek 
+ cyklostezky 
 

- vedení průjezdné 
dopravy zastavěným 
územím obce 
- v minulosti vybudovaná 
železniční síť 
neodpovídá současným 
potřebám  
- potřeba prověřit kvalitu 
silniční sítě 
- omezená využitelnost 
vodní cesty Vltava pro 
vodní dopravu v 
důsledku nedostatečné 
vybavenosti 

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
+ rozvoj integrovaných 
dopravních systémů 
+ využití Vltavské vodní 
cesty pro turistické účely  
 

- odklad realizace 
obchvatů obcí 
- omezování hromadné 
autobusové dopravy 
- omezení podpory z 
fondů EU v dalším 
období (po roce 2013) 
- růst dopravního zatížení 
silnic bez odpovídajících 
úprav 
- růst negativního vlivu 
dopravy na zdraví 
obyvatelstva a životní 
prostředí 

+ 

7 + vyšší přirozený 
přírůstek obyvatel 
+ příliv obyvatel do 
menších sídel a 
zvyšování jejich 
životaschopnosti 
+ obec má MŠ a ZŠ 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
- nepostačující kapacita 
mateřských škol 
- vysoký podíl 
stárnoucích obyvatel 
 

+ nabídka kvalitního 
bydlení a pracovních 
příležitostí obyvatelům 
v produktivním věku 
+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

 - možné negativní 
projevy suburbanizačních 
procesů  
- odliv obyvatel do jiných 
obcí 

- 

8 + velmi vysoký počet 
nově dokončených bytů 
+ zájem o stavební 
parcely v území 
+ kvalitní obytné území 

- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 
+ nová výstavba 
bytových jednotek 
s vyšším standardem 
bydlení 

 - tlak developerů na 
vytváření nepřiměřeně 
rozsáhlé a nekoncepční 
satelitní výstavby 
- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU 

+ 

9 + výborné geografické i 
přírodní podmínky pro 
rekreaci 
+ existující zázemí pro 
rekreaci 
+ výborné podmínky pro 
turistiku, cykloturistiku a 
vodní turistiku 
+ přítomnost památek 
výjimečného charakteru 
+ dobré zázemí pro 
rozvoj cestovního ruchu 
+ stoupá počet hostů 

- nedostatečná orientace 
na potenciálního 
zákazníka 
- pokles počtu dnů, které 
hosti tráví v území 
- nedostatek ubytování 
hotelového typu 
- schází sportoviště 
 

+ podpora rozvoje 
cestovního ruchu 
+ další rozvoj turistických 
aktivit 

 - stagnace nabídky 
turistických aktivit 
- nedostatečná 
propagace regionu 
 

+ 

10 + relativně nízká 
nezaměstnanost 
+ silný potenciál území 
převážně pro cestovní 
ruch 
 

- nedostatek investičních 
zdrojů a základního 
kapitálu 
 

+ rozvoj přeshraniční 
spolupráce s Rakouskem 
a Německem 
+ zviditelňování regionu 
v rámci ČR 
+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

- snižování ekonomické 
síly obyvatel 
- přeceňování 
krátkodobých 
ekonomických efektů 
zároveň s neřešeným 
střetem zájmů ochrany 
životního prostředí a 
rozvojových záměrů 
s živelností rozvojových 
aktivit 

+ 
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Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie + 

+ 

2. vodní režim 
  

+ 
3. hygiena životního prostředí 
  

- 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

+ 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

o 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

+ 

+ 
7. sociodemografické podmínky - 

8. bydlení + 
9. rekreace 
  

+ 
ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  + 

+ 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

+ 
8. bydlení + 
9. rekreace 
  

+ 

 

 
Problémový list 

Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 

 
 
I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření 
ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

ck.3.1.  Český Krumlov 
hluková a emisní zátěž obcí způsobená hustou průjezdní dopravou 

  

ck.5.1.  
Český Krumlov v důsledku opatření na ochranu přírody na území NP narušení původních 

ekosystémů 
  

ck.5.2.  Český Krumlov 
hrozba živelného rozvoje obce 

  

ck.7.1.  Český Krumlov nepostačující kapacita mateřských škol   

ck.9.1.  
Český Krumlov 

obec pociťuje nedostatek ubytování hotelového typu 
  

ck.9.2.  
Český Krumlov 

v obci schází sportoviště 
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b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  

ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

ck 1 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P I. zóna CHKO ZxLp   

ck 2 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P I. zóna CHKO ZxLp   

ck 3 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

ck 4 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

ck 5 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

ck 6 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

ck 7 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

ck 8 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

ck 9 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

ck 10 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

ck 11 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

ck 12 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

ck 13 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

ck 14 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

ck 15 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

ck 16 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

ck 17 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

ck 18 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

ck 19 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

ck 20 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

ck 21 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

ck 22 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

ck 23 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

ck 24 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

ck 25 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP v lečky ZxLt   

ck 26 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP vedení elektrické sítě ZxLt   

ck 27 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP vedení elektrické sítě ZxLt   

ck 28 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP vedení elektrické sítě ZxLt   

ck 29 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP plynovodu ZxLt   

ck 30 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP plynovodu ZxLt   

ck 31 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P PHO - pásmo hygienické ochrany - 
vyhlášené 

ZxLh   

ck 32 Český Krumlov hranice zastav itelné plochy (Z) P PHO - pásmo hygienické ochrany - 
vyhlášené 

ZxLh   

ck 33 Český Krumlov plocha přestavby (P) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

ck 34 Český Krumlov veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

ck 35 Český Krumlov veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

ck 36 Český Krumlov veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

ck 37 Český Krumlov veřejně prospěšné stavby (VPS) P poddolované území ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

ck 38 Český Krumlov veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

ck 39 Český Krumlov veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

ck 40 Český Krumlov veřejně prospěšné stavby (VPS) P poddolované území ZxLp D13/3 - Český Krumlov 

ck 41 Český Krumlov veřejně prospěšné stavby (VPS) P poddolované území ZxLp D13/3 - Český Krumlov 

ck 42 Český Krumlov veřejně prospěšné stavby (VPS) P poddolované území ZxLp D13/3 - Český Krumlov 

ck 43 Český Krumlov veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D13/3 - Český Krumlov 

ck 44 Český Krumlov veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D43/3 - silnice v  lokalitě 
Pinskrtův Dvůr (vých. od ČK) 

ck 45 Český Krumlov veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp D43/3 - silnice v  lokalitě 
Pinskrtův Dvůr (vých. od ČK) 

ck 46 Český Krumlov veřejně prospěšné stavby (VPS) P poddolované území ZxLp D13/2 - úsek Rájov - Český 
Krumlov (východ) 

 
 
II. Problémové jevy mimo oblast řešitelnou nástroji ÚPD 

ck.1.1. střety  zájmů těžby s ochranou životního prostředí 

ck.2.1. nadměrná zátěž prostředí vyplývající z turis tické rekreace 

ck.3.2. návrat k méně ekologickému způsobu vytápění 

ck.6.1. potřeba prověřit kvalitu silniční s ítě 
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Dolní Třebonín 

 
 
SWOT analýza 
 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 
2 + Potenciál využití Vltavy 

převážně pro rekreaci 
- možná nepostačující 
přirozená retenční 
schopnost území 
 

+ Rozvoj vodní turistiky a 
rekreace 
 

- Vodní rekreace 
kapacitně převyšující 
možnosti nádrže a z ní 
vyplývající nadměrná 
zátěž dotčeného území 

+ 

3 V území se významnější zkoumané jevy nevyskytují.  o 
4 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 
5 + vysoký podíl 

zemědělské půdy 
+ vysoký podíl orné půdy 
ze zemědělské půdy 
 

- živelné rozrůstání 
suburbáních celků 
- půdní a klimatické 
podmínky pro 
zemědělství nejsou 
optimální 

+ podpora zemědělství 
 

- pokračující zábor půdy 
na výstavbu a těžbu 
 

o 

6 + dobrá základní silniční 
síť  
+ relativně vysoké 
procento obyvatel 
napojených na vodovod 
a kanalizaci 
 

- území obce není plně 
odkanalizované 
- problematická 
dostupnost veřejné 
dopravy v některých 
částech obce (Záluží, 
Čertyně, Štekře) 

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
+ rozvoj integrovaných 
dopravních systémů 
+ plánovaná VRT  
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové 
dopravy 
- omezení podpory z 
fondů EU v dalším 
období (po roce 2013) 
další zhoršování 
technického stavu, 
zvýšení nehodovosti 
- růst negativního vlivu 
dopravy na zdraví 
obyvatelstva a životní 
prostředí 

o 

7 + vyšší přirozený 
přírůstek obyvatel 
+ obec má MŠ i ZŠ 
 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
nedostatečné kapacity 
MŠ a ZŠ 
 

+ nabídka kvalitního 
bydlení a pracovních 
příležitostí obyvatelům 
v produktivním věku 
+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

 - negativní projevy 
suburbanizačních 
procesů  
- odliv obyvatel do jiných 
obcí 

- 

8 + zájem o stavební 
parcely v území 
+ kvalitní obytné území 

- narušování tradice 
sídelních struktur masivní 
urbanizací a nevhodnou 
výstavbou 
- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 
+ nová výstavba 
bytových jednotek 
s vyšším standardem 
bydlení 

 - tlak developerů na 
vytváření nepřiměřeně 
rozsáhlé a nekoncepční 
satelitní výstavby 
- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU 

- 
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9 + výborné geografické i 
přírodní podmínky pro 
rekreaci 
+ výborné podmínky pro 
turistiku, cykloturistiku, 
hipoturistiku a vodní 
turistiku 
+ dobré základní zázemí 
pro rozvoj cestovního 
ruchu 
 

- nedostatečná orientace 
na potenciálního 
zákazníka 
- schází sportoviště 

+ podpora rozvoje 
cestovního ruchu 
+ jednotná standardizace 
služeb 
 

- stagnace nabídky 
turistických aktivit 
- nedostatečná 
propagace regionu 
- Zájmy ochrany přírody 
v konfliktu s rozsáhlejšími 
projekty 

+ 

10 + vyvážený ekonomický 
růst 

- malá nabídka 
pracovních příležitostí 
- nedostatek ploch 
vhodných k investičním 
záměrům 
- relativně vysoká 
nezaměstnanost 

+ výhodná poloha pro 
dojezd do zaměstnání 
 

- vyjížďka ekonomicky 
aktivních obyvatel mimo 
území 
 - 

 

 

Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie o 

+ 

2. vodní režim 
  

+ 
3. hygiena životního prostředí 
  

o 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

o 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

o 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

o 

- 
7. sociodemografické podmínky - 
8. bydlení - 
9. rekreace 
  

+ 
ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  - 

- 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

o 
8. bydlení - 
9. rekreace 
  

+ 
 
 
Problémový list 

Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 
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I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření 
ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

dt.5.1. Dolní Třebonín hrozba živelného rozvoje obce   

dt.6.2. Dolní Třebonín nutno prověřit problematiku doplnění odkanalizování   

dt.7.1. Dolní Třebonín nepostačujíc í kapacita mateřských škol   

dt.7.2. Dolní Třebonín nepostačujíc í kapacita základních škol   

dt.9.1. Dolní Třebonín v  obci schází sportov iště   

dt.10.1.  Dolní Třebonín vy jížďka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území   

dt.10.2.  Dolní Třebonín relativně vysoká nezaměstnanost   

 

 

b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  

ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

dt 1 Dolní Třebonín silnice I. třídy L 
ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum ZxLp   

dt 2 Dolní Třebonín silnice I. třídy L OP plynovodu ZxLt   

dt 3 Dolní Třebonín silnice I. třídy L OP plynovodu ZxLt   

dt 4 Dolní Třebonín silnice I. třídy L OP plynovodu ZxLt   
dt 5 Dolní Třebonín ÚSES, LBK - místní (lokální) 

biokoridor 
P vesnická památková zóna ZxLk   

dt 6 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBC - nadregionální 
biocentrum 

ZxLp   

dt 7 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBC - nadregionální 
biocentrum 

ZxLp   

dt 8 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBC - nadregionální 
biocentrum 

ZxLp   

dt 9 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxZ   

dt 10 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp   

dt 11 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp   

dt 12 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp   

dt 13 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp   

dt 14 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp   

dt 15 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp   

dt 16 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxZ   

dt 17 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P vesnická památková zóna ZxLk   

dt 18 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P vesnická památková zóna ZxLk   

dt 19 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P vesnická památková zóna ZxLk   

dt 20 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

dt 21 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

dt 22 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

dt 23 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

dt 24 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

dt 25 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

dt 26 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

dt 27 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

dt 28 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

dt 29 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

dt 30 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

dt 31 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

dt 32 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

dt 33 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP plynovodu ZxLt   

dt 34 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP plynovodu ZxLt   

dt 35 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P region lidové architektury ZxLk   

dt 36 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P region lidové architektury ZxLk   

dt 37 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P region lidové architektury ZxLk   

dt 38 Dolní Třebonín hranice zastav itelné plochy (Z) P region lidové architektury ZxLk   

dt 39 Dolní Třebonín veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp D1/6 - úsek Borek - Dolní 
Třebonín, vč. MÚK 
Krasejovka 

dt 40 Dolní Třebonín veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxZ D1/6 - úsek Borek - Dolní 
Třebonín, vč. MÚK 
Krasejovka 

dt 41 Dolní Třebonín veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D3/6 - úsek České 
Budějov ice (Hodějov ice) - 
Horní Dvořiště (s tátní 
hranice) 

dt 42 Dolní Třebonín veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp D3/6 - úsek České 
Budějov ice (Hodějov ice) - 
Horní Dvořiště (s tátní 
hranice) 

dt 43 Dolní Třebonín veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D2/1 - úsek Dolní Třebonín - 
Dolní Dvořiště 

dt 44 Dolní Třebonín veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBC - nadregionální 
biocentrum 

ZxLp Ee12 - VVN 110 kV Dasný-
Větřní 

dt 45 Dolní Třebonín veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp Ee12 - VVN 110 kV Dasný-
Větřní 

dt 46 Dolní Třebonín veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp Ee12 - VVN 110 kV Dasný-
Větřní 

 
 
II. Problémové jevy mimo oblast řešitelnou nástroji ÚPD 

dt.6.1. obec nemá dostatečně dobrou obslužnost hromadnou dopravou 
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Frymburk 
 

 
 
 
 
SWOT analýza 
 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 
2 + Potenciál využití 

přehradní nádrže Lipno 
převážně pro rekreaci 

- možná nepostačující 
přirozená retenční 
schopnost území 
 

+ Rozvoj vodní turistiky a 
rekreace 
 

-  Vodní rekreace 
kapacitně převyšující 
možnosti nádrže a z ní 
vyplývající nadměrná 
zátěž dotčeného území 

+ 

3 + dlouhodobě se 
zlepšující kvalita 
životního prostředí 
  

- v rámci obce se 
vyskytuje území 
ekologických rizik 
- návrat k méně 
ekologickému způsobu 
vytápění 

+ využívání nových 
technologií v průmyslu a 
při vytápění domácností 
 

- rostoucí hustota silniční 
dopravy, zvláště na ose 
České Budějovice – 
Německo 
 

- 

4 + vysoký podíl  území se 
zachovalou krajinou 
+ na území se nachází 
CHKO 

- nárazově vysoké 
zatížení krajiny turisty 
- potřeba doplnit prvky 
ÚSES v rámci obce 
 

+ využití vysokého 
potenciálu nenarušené 
kvality 
 

- nekoncepční využívání 
nedávno zpřístupněných 
území 
- zvyšující se 
návštěvnost území turisty 
- prvky ÚSES nenavazují 
na ÚSES okolních obcí 
 

+ 

5 + vyvážený podíl lesů a 
zemědělské půdy 
 

- živelné rozrůstání 
suburbáních celků 
- nízký podíl orné půdy 
ze zemědělské půdy 
- v důsledku opatření na 
ochranu přírody na 
území NP narušení 
původních ekosystémů 

+ podpora orientace 
zemědělství na tvorbu a 
údržbu krajiny 
+ podpora lesního 
hospodářství 
 

- konflikt využití území 
pro rekreaci a tendence 
ochrany lesů 
- rozšíření lesních 
škůdců v závislosti na 
rozhodnutích o způsobu 
obhospodařování lesů v 
NP 

+ 

6 + dobrá základní silniční 
síť  
+ vysoké procento 
obyvatel napojených na 
vodovod a kanalizaci 
 

- špatný stav silniční sítě 
- velice špatná 
obslužnost hromadnou 
dopravou  
 

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
+ rozvoj integrovaných 
dopravních systémů 
+ prodloužení regionální 
dráhy Rybník – Lipno n/V 
– Černá v/P 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové 
dopravy 
- omezení podpory z 
fondů EU (po roce 2013) 
- růst dopravního zatížení 
silnic bez odpovídajících 
úprav  

+ 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 
+ obec má MŠ i ZŠ 
 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
 

+ nabídka kvalitního 
bydlení a pracovních 
příležitostí obyvatelům 
v produktivním věku 
+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

 - možné negativní 
projevy suburbanizačních 
procesů  
- odliv obyvatel do jiných 
obcí 

+ 
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8 + vysoký počet nově 
dokončených bytů 
+ zájem o stavební 
parcely v území 
+ kvalitní obytné území 

- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 
+ nová výstavba 
bytových jednotek 
s vyšším standardem 
bydlení 

 - tlak developerů na 
vytváření nepřiměřeně 
rozsáhlé a nekoncepční 
satelitní výstavby 
- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU 

+ 

9 + výborné geografické i 
přírodní podmínky pro 
rekreaci 
+ existující zázemí pro 
rekreaci v části území 
+ podmínky pro turistiku, 
cykloturistiku, hipo- 
turistiku a vodní turistiku 
+ dobré základní zázemí 
pro rozvoj cest. ruchu 
+ stoupá počet hostů 

- neexistující zázemí pro 
rekreaci v části území 
dříve spadající do 
hraničního pásma a 
přilehlých oblastech 
 

+ podpora rozvoje 
cestovního ruchu 
+ jednotná standardizace 
služeb 
+ další rozvoj turistických 
aktivit 

 - živelná výstavba 
rekreačního zázemí bez 
jednotného konceptu a 
podporující infrastruktury 
- stagnace nabídky 
turistických aktivit 
- Zájmy ochrany přírody 
v konfliktu s rozsáhlejšími 
projekty 

+ 

10 + výhodná poloha 
regionu v rámci Evropy 
+ silný potenciál území 
převážně pro cestovní 
ruch 
 

- malá nabídka 
pracovních příležitostí 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního 
kapitálu 
 

+ rozvoj přeshraniční 
spolupráce s Rakouskem 
a Německem 
+ podpora činností 
nezávislých na 
sezónních výkyvech 
 

- přeceňování 
krátkodobých ekono-
mických efektů zároveň 
s neřešeným střetem 
zájmů ochrany životního 
prostředí a rozvojových 
záměrů s živelností 
rozvojových aktivit 
- dojezd ekonomicky 
aktivních obyvatel mimo 
území 

- 

 

 

Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie o 

+ 

2. vodní režim 
  

+ 
3. hygiena životního prostředí 
  

- 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

+ 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

+ 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

+ 

+ 
7. sociodemografické podmínky + 

8. bydlení + 
9. rekreace 
  

+ 
ekonomický 
  

  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  - 

+ 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

+ 
8. bydlení + 
9. rekreace 
  

+ 
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Problémový list 

Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 

 
I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření 
ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

fry.5.1.  Frymburk 
v důsledku opatření na ochranu přírody na území NP narušení původních 
ekosystémů   

fry.5.2.  Frymburk hrozba živelného rozvoje obce   

fry.10.1
. Frymburk převážně sezónní pracovní příležitosti   

fry.10.2
. Frymburk vyjížďka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území   
 

b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  

ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

fry 1 Frymburk 
ČS - čerpací stanice odpadních 
vod B 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

fry 2 Frymburk 
ČS - čerpací stanice odpadních 
vod B aktivní zóna záplavového území ZxLp   

fry 3 Frymburk 
ČOV - čistírna odpadních vod 
místní B 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

fry 4 Frymburk 
ČOV - čistírna odpadních vod 
místní B aktivní zóna záplavového území ZxLp   

fry 5 Frymburk 
ČS - čerpací stanice odpadních 
vod B 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

fry 6 Frymburk 
ČS - čerpací stanice odpadních 
vod B aktivní zóna záplavového území ZxLp   

fry 7 Frymburk 
ČOV - čistírna odpadních vod 
místní B 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

fry 8 Frymburk 
ČOV - čistírna odpadních vod 
místní B aktivní zóna záplavového území ZxLp   

fry 9 Frymburk 
ČS - čerpací stanice odpadních 
vod B 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

fry 10 Frymburk 
ČS - čerpací stanice odpadních 
vod B aktivní zóna záplavového území ZxLp   

fry 11 Frymburk 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

fry 12 Frymburk 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

fry 13 Frymburk 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

fry 14 Frymburk 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

fry 15 Frymburk 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

fry 16 Frymburk 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

fry 17 Frymburk plynovod VVTL vnitrostátní L 
záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp (NETGAS__14_08_2012) 

fry 18 Frymburk plynovod VVTL vnitrostátní L 
záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp (JČ kraj) 

fry 19 Frymburk 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L II. zóna CHKO ZxLp   

fry 20 Frymburk 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L II. zóna CHKO ZxLp   

fry 21 Frymburk 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L II. zóna CHKO ZxLp   

fry 22 Frymburk 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

fry 23 Frymburk 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L aktivní zóna záplavového území ZxLp   

fry 24 Frymburk 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

fry 25 Frymburk 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L aktivní zóna záplavového území ZxLp   

fry 26 Frymburk 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

fry 27 Frymburk 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L aktivní zóna záplavového území ZxLp   

fry 28 Frymburk 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

fry 29 Frymburk 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L aktivní zóna záplavového území ZxLp   

fry 30 Frymburk 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

fry 31 Frymburk 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L aktivní zóna záplavového území ZxLp   

fry 32 Frymburk 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

fry 33 Frymburk 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L aktivní zóna záplavového území ZxLp   

fry 34 Frymburk plynovod VVTL vnitrostátní L 
záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp (NETGAS__14_08_2012) 

fry 35 Frymburk plynovod VVTL vnitrostátní L aktivní zóna záplavového území ZxLp (NETGAS__14_08_2012) 

fry 36 Frymburk plynovod VVTL vnitrostátní L 
záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp (JČ kraj) 

fry 37 Frymburk plynovod VVTL vnitrostátní L aktivní zóna záplavového území ZxLp (JČ kraj) 
fry 38 Frymburk hranice zastav itelné plochy (Z) P I. zóna CHKO ZxLp   

fry 39 Frymburk hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

fry 40 Frymburk hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

fry 41 Frymburk hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

fry 42 Frymburk hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp   

fry 43 Frymburk hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, RBK - regionální biokoridor ZxLp   

fry 44 Frymburk hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, RBK - regionální biokoridor ZxLp   

fry 45 Frymburk hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

fry 46 Frymburk hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

fry 47 Frymburk hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

fry 48 Frymburk hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

fry 49 Frymburk hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

fry 50 Frymburk hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

fry 51 Frymburk hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

fry 52 Frymburk hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

fry 53 Frymburk hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

fry 54 Frymburk hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

fry 55 Frymburk hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

fry 56 Frymburk hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

fry 57 Frymburk hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

fry 58 Frymburk hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

fry 59 Frymburk hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

fry 60 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P II. zóna CHKO ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

fry 61 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P II. zóna CHKO ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

fry 62 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P II. zóna CHKO ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

fry 63 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P II. zóna CHKO ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

fry 64 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P II. zóna CHKO ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

fry 65 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

fry 66 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

fry 67 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

fry 68 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

fry 69 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

fry 70 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

fry 71 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

fry 72 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

fry 73 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

fry 74 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

fry 75 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

fry 76 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

fry 77 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

fry 78 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

fry 79 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

fry 80 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

fry 81 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

fry 82 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

fry 83 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

fry 84 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P II. zóna CHKO ZxLp D49/1 - úsek Černá v  
Pošumaví - Vřesná 
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

fry 85 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp D49/1 - úsek Černá v  
Pošumaví - Vřesná 

fry 86 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D49/1 - úsek Černá v  
Pošumaví - Vřesná 

fry 87 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D49/1 - úsek Černá v  
Pošumaví - Vřesná 

fry 88 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp V8 

fry 89 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp V8 

fry 90 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp V8 

fry 91 Frymburk veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp V8 

 
 
II. Problémové jevy mimo oblast řešitelnou nástroji ÚPD 

fry .2.1. nadměrná zátěž prostředí vyplývající z turis tické rekreace 

fry .3.1. návrat k méně ekologickému způsobu vytápění 

fry .6.1. potřeba prověřit kvalitu silniční s ítě 

fry .6.2. obec nemá dostatečně dobrou obslužnost hromadnou dopravou 
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Holubov 

 
 
SWOT analýza 
 
 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 + neexistence sesuvných 

území 
+ výskyt CHLÚ v území 

- Většina potenciálně 
využitelných nerostných 
surovin závisí na dovozu 

+ budoucí využití ložisek 
nerostných surovin 

- Střety zájmů těžby 
s ochranou životního 
prostředí 

+ 

2 V území se významnější zkoumané jevy nevyskytují o 
3 + dlouhodobě se 

zlepšující kvalita 
životního prostředí 
  

- v rámci obce se 
vyskytuje území 
ekologických rizik 
- návrat k méně 
ekologickému způsobu 
vytápění 

+ využívání nových 
technologií v průmyslu a 
při vytápění domácností 
 

- rostoucí hustota silniční 
dopravy, zvláště na ose 
České Budějovice – 
Německo 
 

- 

4 + na území se nachází 
CHKO 

- neexistence jednotné 
koncepce ochrany 
přírody a krajiny 
 

+ využití vysokého 
potenciálu nenarušené 
kvality 
 

- nízká motivace obyvatel 
ke zvyšování kvality 
životního prostředí svého 
okolí 
- snížení druhové 
rozmanitosti v krajině 

+ 

5 + velmi vysoký podíl lesů 
+ relativně dobrý 
zdravotní stav lesů 
 

- půdní a klimatické 
podmínky pro 
zemědělství nejsou 
optimální 
 

+ podpora orientace 
zemědělství na tvorbu a 
údržbu krajiny 
+ podpora lesního 
hospodářství 

- rozšíření lesních 
škůdců v závislosti na 
rozhodnutích o způsobu 
obhospodařování lesů v 
NP 

+ 

6 + dobrá základní silniční 
síť  
+ železniční spojení 
+ vysoké procento 
obyvatel napojených na 
vodovod a kanalizaci 
+ cyklostezky 
 

- místně špatný stav 
silniční sítě  
- nízká vybavenost 
dopravní infrastrukturou 
potřebnou pro rozvoj 
cestovního ruchu  

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
+ rozvoj integrovaných 
dopravních systémů 
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové 
dopravy 
- omezení podpory z 
fondů EU v dalším 
období (po roce 2013) 
 

+ 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 
+ v obci ZŠ i MŠ 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
- vysoký podíl 
stárnoucích obyvatel 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

- odliv obyvatel do jiných 
obcí 

+ 

8 + kvalitní obytné území 
 

- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 

- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU 

o 

9 + existující zázemí pro 
rekreaci v části území 
+ podmínky pro turistiku, 
cyklo+ hipoturistiku a 
vodní turistiku 
+ dobré základní zázemí 
pro rozvoj cest.ruchu 
+ dlouhodobé pobyty 
hostů 
+ počet hostů se drží na 
konstantní úrovni 

- nedostatečná orientace 
na potenciálního 
zákazníka 
 

+ podpora rozvoje 
cestovního ruchu 
+ jednotná standardizace 
služeb 
+ další rozvoj turistických 
aktivit 

 - stagnace nabídky 
turistických aktivit 
- nedostatečná 
propagace regionu 
 

+ 
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10 + relativně nízká 
nezaměstnanost 

- cenově nedostupné 
rozvojové plochy 
 

+výhodná poloha pro 
dojezd do zaměstnání 
+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

- snižování ekonomické 
síly obyvatel 
- vyjížďka ekonomicky 
aktivních obyvatel mimo 
území 
 

+ 

 

Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie + 

+ 

2. vodní režim 
  

o 
3. hygiena životního prostředí 
  

- 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

+ 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

+ 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

+ 

+ 
7. sociodemografické podmínky + 

8. bydlení o 
9. rekreace 
  

+ 
ekonomický 
  

  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  + 

+ 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

+ 
8. bydlení o 
9. rekreace 
  

+ 
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Problémový list 

Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 

 
 
I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření 

ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

hol.10.1 Holubov vy jížďka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území   
 

b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  

ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

hol 1 Holubov hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBC - nadregionální 
biocentrum 

ZxLp   

hol 2 Holubov hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp   

hol 3 Holubov hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp   

hol 4 Holubov hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp   

hol 5 Holubov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

hol 6 Holubov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

hol 7 Holubov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

hol 8 Holubov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

hol 9 Holubov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

hol 10 Holubov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

hol 11 Holubov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

hol 12 Holubov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

hol 13 Holubov hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

hol 14 Holubov hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

 
II. Problémové jevy mimo oblast řešitelnou nástroji ÚPD 

hol.1.1. střety  zájmů těžby s ochranou životního prostředí 

hol.3.1. návrat k méně ekologickému způsobu vytápění 

hol.6.1. potřeba prověřit kvalitu silniční s ítě 

 
 
 

 

 



UK-24  AKTUALIZACE  RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV  11. 2012 

 

Č.z. UK24-0708-01  strana 43 

 

Horní Planá 

 
 
SWOT analýza 
 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 
2 + Potenciál využití 

přehradní nádrže Lipno 
převážně pro rekreaci 

- možná nepostačující 
přirozená retenční 
schopnost území 

+ Rozvoj vodní turistiky a 
rekreace 

-  Vodní rekreace 
kapacitně převyšující 
možnosti nádrže a z ní 
vyplývající nadměrná 
zátěž dotčeného území 

+ 

3 + dlouhodobě se 
zlepšující kvalita 
životního prostředí 
  

- v rámci obce se 
vyskytuje území 
ekologických rizik 
- návrat k méně 
ekologickému způsobu 
vytápění 

+ využívání nových 
technologií v průmyslu a 
při vytápění domácností 
 

- rostoucí hustota silniční 
dopravy, zvláště na ose 
České Budějovice – 
Německo 
 

- 

4 + území dlouhodobě 
nedotčená lidským 
osídlením 
+ vysoký podíl  území se 
zachovalou krajinou 
+ na území se nachází 
CHKO, ptačí oblast a NP 

- nárazově vysoké 
zatížení krajiny turisty 
- potřeba doplnit prvky 
ÚSES v rámci obce 
 

+ využití vysokého 
potenciálu nenarušené 
kvality 
 

- nekoncepční využívání 
nedávno zpřístupněných 
území 
- zvyšující se 
návštěvnost území turisty 
- prvky ÚSES nenavazují 
na ÚSES okolních obcí 

+ 

5 + vysoký podíl lesů 
+ relativně dobrý 
zdravotní stav lesů 
 

- nízký podíl zemědělské 
půdy 
- velmi nízký podíl orné 
půdy ze zemědělské 
půdy 
 

+ podpora orientace 
zemědělství na tvorbu a 
údržbu krajiny 
+ podpora lesního 
hospodářství 
 

- konflikt využití území 
pro rekreaci a tendence 
ochrany lesů 
- rozšíření lesních 
škůdců v závislosti na 
rozhodnutích o způsobu 
obhospodařování lesů v 
NP 

+ 

6 + železniční spojení 
+ vysoké procento 
obyvatel napojených na 
vodovod a kanalizaci 
+ hraniční přechod 
+ značný počet 
turistických stezek 
+ cyklostezky 

- špatný stav silniční sítě  
- nízká vybavenost 
dopravní infrastrukturou 
potřebnou pro rozvoj  
- nedostatečná frekvence 
spojů hromadné dopravy 
 

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
+ využití Vltavské vodní 
cesty pro turistické účely  
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové 
dopravy 
- omezení podpory z 
fondů EU v dalším 
období (po roce 2013) 
- omezení rozvoj. aktivit v 
chráněných územích  

- 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 
+ obec má MŠ i ZŠ 

- vysoký podíl 
stárnoucích obyvatel 
- ZŠ kapacitně 
nepostačuje 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

 - odliv obyvatel do jiných 
obcí 

+ 

8 + zájem o stavební 
parcely v území 
+ kvalitní obytné území 

- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 
+ nová výstavba 
bytových jednotek 
s vyšším standardem 
bydlení 

- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU 

o 
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9 + výborné geografické i 
přírodní podmínky pro 
rekreaci 
+ existující zázemí pro 
rekreaci v části území 
+ podmínky pro turistiku, 
cykloturistiku, hipo-
turistiku, vodní turistiku 
+ dobré základní zázemí 
pro rozvoj cestovního 
ruchu 
+ dlouhodobé pobyty 
hostů 

- neexistující zázemí pro 
rekreaci v části území 
dříve spadající do 
hraničního pásma a 
přilehlých oblastech 
- nedostatečná orientace 
na potenciálního 
zákazníka 
- pokles počtu hostů 

+ podpora rozvoje 
cestovního ruchu 
+ jednotná standardizace 
služeb 
+ další rozvoj turistických 
aktivit 

 - živelná výstavba 
rekreačního zázemí bez 
jednotného konceptu a 
podporující infrastruktury 
- stagnace nabídky 
turistických aktivit 
- nedostatečná 
propagace regionu 
- Zájmy ochrany přírody 
v konfliktu s rozsáhlejšími 
projekty 

+ 

10 + silný potenciál území 
převážně pro cestovní 
ruch 
 

- relativně vysoká 
nezaměstnanost 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního 
kapitálu 
- sezónní pracovní 
příležitosti 
 

+ rozvoj přeshraniční 
spolupráce s Rakouskem 
a Německem 
+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

- přeceňování 
krátkodobých 
ekonomických efektů 
zároveň s neřešeným 
střetem zájmů ochrany 
životního prostředí a 
rozvojových záměrů 
s živelností rozvojových 
aktivit 
- dojezd ekonomicky 
aktivních obyvatel mimo 
území 

- - - 

 
 
Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie o 

+ 

2. vodní režim 
  

+ 
3. hygiena životního prostředí 
  

- 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

+ 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

+ 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

- 

+ 
7. sociodemografické podmínky + 

8. bydlení o 
9. rekreace 
  

+ 
ekonomický 
  

  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  - - - 

- 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

- 
8. bydlení o 
9. rekreace 
  

+ 
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Problémový list 

Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 

 
I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření 

ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

hp.7.1. Horní Planá nepostačujíc í kapacita základních škol   

hp.10.1.  Horní Planá převážně sezónní pracovní příležitos ti   

hp.10.2.  Horní Planá relativně vysoká nezaměstnanost   

 

b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  

ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

hp 1 Horní Planá 
ČS - čerpací stanice odpadních 
vod B poddolované území ZxLp   

hp 2 Horní Planá 
ČS - čerpací stanice odpadních 
vod B OP silnice I. třídy ZxLt   

hp 3 Horní Planá 
ČS - čerpací stanice odpadních 
vod B OP silnice I. třídy ZxLt   

hp 4 Horní Planá 
ČOV - čistírna odpadních vod 
místní B II. zóna CHKO ZxLp   

hp 5 Horní Planá 
ČOV - čistírna odpadních vod 
místní B 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

hp 6 Horní Planá 
ČOV - čistírna odpadních vod 
místní B aktivní zóna záplavového území ZxLp   

hp 7 Horní Planá 
ČOV - čistírna odpadních vod 
místní B 

ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum ZxLp   

hp 8 Horní Planá 
ČOV - čistírna odpadních vod 
místní B ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp   

hp 9 Horní Planá 
ČOV - čistírna odpadních vod 
místní B I. zóna CHKO ZxLp   

hp 10 Horní Planá 
ČOV - čistírna odpadních vod 
místní B vesnická památková zóna ZxLk   

hp 11 Horní Planá 
ČOV - čistírna odpadních vod 
místní B OP silnice I. třídy ZxLt   

hp 12 Horní Planá 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L region lidové architektury ZxLk   

hp 13 Horní Planá 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L region lidové architektury ZxLk   

hp 14 Horní Planá 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L region lidové architektury ZxLk   

hp 15 Horní Planá 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L poddolované území ZxLp   

hp 16 Horní Planá 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

hp 17 Horní Planá 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

hp 18 Horní Planá 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

hp 19 Horní Planá 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L II. zóna CHKO ZxLp   

hp 20 Horní Planá 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L II. zóna CHKO ZxLp   

hp 21 Horní Planá 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

hp 22 Horní Planá 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

hp 23 Horní Planá 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

hp 24 Horní Planá 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

hp 25 Horní Planá 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

hp 26 Horní Planá 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

hp 27 Horní Planá 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

hp 28 Horní Planá 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

hp 29 Horní Planá 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

hp 30 Horní Planá 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

hp 31 Horní Planá 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

hp 32 Horní Planá 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

hp 33 Horní Planá 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

hp 34 Horní Planá 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

hp 35 Horní Planá 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

hp 36 Horní Planá 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

hp 37 Horní Planá 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

hp 38 Horní Planá 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L aktivní zóna záplavového území ZxLp   

hp 39 Horní Planá 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

hp 40 Horní Planá 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L aktivní zóna záplavového území ZxLp   

hp 41 Horní Planá 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

hp 42 Horní Planá 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L aktivní zóna záplavového území ZxLp   

hp 43 Horní Planá 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

hp 44 Horní Planá 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L aktivní zóna záplavového území ZxLp   

hp 45 Horní Planá 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

hp 46 Horní Planá 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

hp 47 Horní Planá 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L region lidové architektury ZxLk   

hp 48 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P I. zóna CHKO ZxLp   

hp 49 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P II. zóna CHKO ZxLp   

hp 50 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P II. zóna CHKO ZxLp   



UK-24  AKTUALIZACE  RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV  11. 2012 

 

Č.z. UK24-0708-01  strana 47 

 

ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

hp 51 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P II. zóna CHKO ZxLp   

hp 52 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P II. zóna CHKO ZxLp   

hp 53 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P II. zóna CHKO ZxLp   

hp 54 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P II. zóna CHKO ZxLp   

hp 55 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp   

hp 56 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp   

hp 57 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, RBK - regionální biokoridor ZxLp   

hp 58 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp   

hp 59 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp   

hp 60 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp   

hp 61 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp   

hp 62 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp   

hp 63 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P vesnická památková zóna ZxLk   

hp 64 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

hp 65 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

hp 66 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

hp 67 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

hp 68 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

hp 69 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

hp 70 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

hp 71 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

hp 72 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

hp 73 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

hp 74 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

hp 75 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

hp 76 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

hp 77 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

hp 78 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

hp 79 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

hp 80 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

hp 81 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

hp 82 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

hp 83 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

hp 84 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

hp 85 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

hp 86 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

hp 87 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

hp 88 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

hp 89 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

hp 90 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

hp 91 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

hp 92 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P OP veřejného pohřebiště, hřbitova  ZxLh   

hp 93 Horní Planá hranice zastav itelné plochy (Z) P region lidové architektury ZxLk   

hp 94 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P národní park  ZxLp D65/2 - Nová Pec - Bližší 
Lhota - Zad. Zvonková - 
hranice 

hp 95 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P I. zóna CHKO ZxLp D65/2 - Nová Pec - Bližší 
Lhota - Zad. Zvonková - 
hranice 

hp 96 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P I. zóna CHKO ZxLp D65/2 - Nová Pec - Bližší 
Lhota - Zad. Zvonková - 
hranice 

hp 97 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P I. zóna CHKO ZxLp D65/2 - Nová Pec - Bližší 
Lhota - Zad. Zvonková - 
hranice 

hp 98 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P I. zóna CHKO ZxLp D65/2 - Nová Pec - Bližší 
Lhota - Zad. Zvonková - 
hranice 

hp 99 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P II. zóna CHKO ZxLp D65/2 - Nová Pec - Bližší 
Lhota - Zad. Zvonková - 
hranice 

hp 100 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P II. zóna CHKO ZxLp D65/2 - Nová Pec - Bližší 
Lhota - Zad. Zvonková - 
hranice 

hp 101 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P II. zóna CHKO ZxLp D65/2 - Nová Pec - Bližší 
Lhota - Zad. Zvonková - 
hranice 

hp 102 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P II. zóna CHKO ZxLp D65/2 - Nová Pec - Bližší 
Lhota - Zad. Zvonková - 
hranice 

hp 103 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P II. zóna CHKO ZxLp D65/2 - Nová Pec - Bližší 
Lhota - Zad. Zvonková - 
hranice 

hp 104 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P přírodní památka (PP) ZxLp D65/2 - Nová Pec - Bližší 
Lhota - Zad. Zvonková - 
hranice 

hp 105 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P přírodní památka (PP) ZxLp D65/2 - Nová Pec - Bližší 
Lhota - Zad. Zvonková - 
hranice 

hp 106 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp D65/2 - Nová Pec - Bližší 
Lhota - Zad. Zvonková - 
hranice 

hp 107 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, RBK - regionální biokoridor ZxLp D65/2 - Nová Pec - Bližší 
Lhota - Zad. Zvonková - 
hranice 

hp 108 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D65/2 - Nová Pec - Bližší 
Lhota - Zad. Zvonková - 
hranice 

hp 109 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D65/2 - Nová Pec - Bližší 
Lhota - Zad. Zvonková - 
hranice 

hp 110 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp D65/2 - Nová Pec - Bližší 
Lhota - Zad. Zvonková - 
hranice 

hp 111 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P I. zóna CHKO ZxLp D13/4 - obchvat Černá v  
Pošumaví - Hůrka 

hp 112 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P poddolované území ZxLp D13/4 - obchvat Černá v  
Pošumaví - Hůrka 

hp 113 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D13/4 - obchvat Černá v  
Pošumaví - Hůrka 

hp 114 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D13/4 - obchvat Černá v  
Pošumaví - Hůrka 
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

hp 115 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P národní park  ZxLp D83 - propojení Klápa - 
Hraničník  

hp 116 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P poddolované území ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

hp 117 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

hp 118 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

hp 119 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

hp 120 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

hp 121 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P I. zóna CHKO ZxLp D13/5 - úsek Horní Planá - 
Želnava (Slunečná) 

hp 122 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P I. zóna CHKO ZxLp D13/5 - úsek Horní Planá - 
Želnava (Slunečná) 

hp 123 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P I. zóna CHKO ZxLp D13/5 - úsek Horní Planá - 
Želnava (Slunečná) 

hp 124 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P II. zóna CHKO ZxLp D13/5 - úsek Horní Planá - 
Želnava (Slunečná) 

hp 125 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D13/5 - úsek Horní Planá - 
Želnava (Slunečná) 

hp 126 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp D13/5 - úsek Horní Planá - 
Želnava (Slunečná) 

hp 127 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp D13/5 - úsek Horní Planá - 
Želnava (Slunečná) 

hp 128 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp V19 

hp 129 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp V19 

hp 130 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp V19 

hp 131 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp V19 

hp 132 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P region lidové architektury ZxLk V19 

hp 133 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp Ee13 - VVN 110 kV Větřní - 
Horní Planá 

hp 134 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, RBK - regionální biokoridor ZxLp Ee13 - VVN 110 kV Větřní - 
Horní Planá 

hp 135 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp Ee13 - VVN 110 kV Větřní - 
Horní Planá 

hp 136 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp Ee13 - VVN 110 kV Větřní - 
Horní Planá 

hp 137 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp Ee13 - VVN 110 kV Větřní - 
Horní Planá 

hp 138 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp Ee13 - VVN 110 kV Větřní - 
Horní Planá 

hp 139 Horní Planá veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp Ee13 - VVN 110 kV Větřní - 
Horní Planá 

 
II. Problémové jevy mimo oblast řešitelnou nástroji ÚPD 

hp.3.1.  návrat k méně ekologickému způsobu vytápění 

hp.4.1.  nadměrná zátěž prostředí vyplývající z turis tické rekreace 

hp.6.1.  potřeba prověřit kvalitu silniční s ítě 

hp.6.2.  obec nemá dostatečně dobrou obslužnost hromadnou dopravou 
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Hořice na Šumavě 

 
 
SWOT analýza 
 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 + neexistence sesuvných 

území 
+ výskyt CHLÚ v území 

- Většina potenciálně 
využitelných nerostných 
surovin závisí na dovozu 

+ budoucí využití ložisek 
nerostných surovin 
 

- Střety zájmů těžby 
s ochranou životního 
prostředí 

+ 

2 V území se významnější zkoumané jevy nevyskytují o 
3 + dlouhodobě se 

zlepšující kvalita 
životního prostředí 
  

- v rámci obce se 
vyskytuje území 
ekologických rizik 
- návrat k méně ekolog. 
způsobu vytápění 

+ využívání nových 
technologií v průmyslu a 
při vytápění domácností 
 

- rostoucí hustota silniční 
dopravy, zvláště na ose 
České Budějovice – 
Německo 
 

- 

4 + vysoký podíl  území se 
zachovalou krajinou 
 

- nárazově vysoké 
zatížení krajiny turisty 
 

+ využití vysokého 
potenciálu nenarušené 
kvality 
+ obnova remízků a 
členění krajiny 
v drobnějším měřítku 

- nízká motivace obyvatel 
ke zvyšování kvality 
životního prostředí svého 
okolí 
- prvky ÚSES nenavazují 
na ÚSES okolních obcí 

+ 

5 + vysoký podíl 
zemědělské půdy 
+ relativně dobrý 
zdravotní stav lesů 
 

- půdní a klimatické 
podmínky pro 
zemědělství nejsou 
optimální 
- velmi nízký podíl orné 
půdy ze zemědělské 
půdy 

+ podpora orientace 
zemědělství na tvorbu a 
údržbu krajiny 
+ podpora lesního 
hospodářství 
 

- konflikt využití území 
pro rekreaci a tendence 
ochrany lesů 
- rozšíření lesních 
škůdců v závislosti na 
rozhodnutích o způsobu 
obhospodař. lesů v NP 

o 

6 + železniční spojení 
+ vysoké procento 
obyvatel napojených na 
vodovod a kanalizaci 
 

- špatný stav silniční sítě  
- nízká vybavenost 
dopravní infrastrukturou 
potřebnou pro rozvoj 
cestovního ruchu  
- spoje hromadné 
dopravy nepostačují 
kapacitně (ranní hodiny) 

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové 
dopravy 
- omezení podpory z 
fondů EU v dalším 
období (po roce 2013) 
- omezení rozvojových 
aktivit v chráněných 
územích  

o 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 
+ obec má MŠ i ZŠ 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
- MŠ kapacitně 
nepostačuje 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

- odliv obyvatel do jiných 
obcí 

+ 

8 + kvalitní obytné území 
 

- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 

- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU 

+ 

9 Data týkajíc í se zkoumaných jevů nejsou k dispozici. o 
10 + silný potenciál území 

převážně pro cestovní 
ruch 
+ vyvážený ekonomický 
růst 

- malá nabídka 
pracovních příležitostí 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního 
kapitálu 
-nedostatek rozvoj. ploch 
- relativně vysoká 
nezaměstnanost 

+ podpora činností 
nezávislých na 
sezónních výkyvech 
+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

- snižování ekonomické 
síly obyvatel 
- vyjížďka ekonomicky 
aktivních obyvatel mimo 
území - - - 
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Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie + 

+ 

2. vodní režim 
  

o 
3. hygiena životního prostředí 
  

- 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

+ 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

o 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

o 

+ 
7. sociodemografické podmínky + 

8. bydlení + 
9. rekreace 
  

o 
ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  - - - 

- 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

o 
8. bydlení + 
9. rekreace 
  

o 
 
 
 
Problémový list 

Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 

 
 
I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření 

ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

hor.7.1. Hořice na Šumavě nepostačujíc í kapacita mateřských škol   

hor.10.1. Hořice na Šumavě vy jížďka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území   

hor.10.2. Hořice na Šumavě relativně vysoká nezaměstnanost   

hor.10.3. Hořice na Šumavě nedostatek rozvojových ploch pro průmysl/výrobu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKTUALIZACE  RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV  11. 2012  UK-24 

 

strana 52  Č.z. UK24-0708-01 

 

b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  
ID 

střetu 
Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 

střetu 
druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

hor 1 Hořice na Šumavě 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L region lidové architektury ZxLk   

hor 2 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L region lidové architektury ZxLk   

hor 3 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L region lidové architektury ZxLk   

hor 4 Hořice na Šumavě 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

hor 5 Hořice na Šumavě 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

hor 6 Hořice na Šumavě 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

hor 7 Hořice na Šumavě 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

hor 8 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

hor 9 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

hor 10 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

hor 11 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

hor 12 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

hor 13 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

hor 14 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

hor 15 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

hor 16 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L region lidové architektury ZxLk   

hor 17 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

hor 18 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

hor 19 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L region lidové architektury ZxLk   

hor 10 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

hor 11 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

hor 12 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

hor 13 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

hor 14 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

hor 15 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

hor 16 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L region lidové architektury ZxLk   

hor 17 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

hor 18 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

hor 19 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L region lidové architektury ZxLk   

hor 20 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

hor 21 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

hor 22 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L region lidové architektury ZxLk   

hor 23 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

hor 24 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

hor 25 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L nemovitá kulturní památka ZxLk   

hor 26 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L nemovitá kulturní památka ZxLk   

hor 27 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

hor 28 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

hor 29 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L nemovitá kulturní památka ZxLk   

hor 30 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L nemovitá kulturní památka ZxLk   

hor 31 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L region lidové architektury ZxLk   

hor 32 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

hor 33 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

hor 34 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L nemovitá kulturní památka ZxLk   

hor 35 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L nemovitá kulturní památka ZxLk   

hor 36 Hořice na Šumavě 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L region lidové architektury ZxLk   

hor 37 Hořice na Šumavě hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

hor 38 Hořice na Šumavě hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

hor 39 Hořice na Šumavě hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

hor 40 Hořice na Šumavě hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

hor 41 Hořice na Šumavě hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

hor 42 Hořice na Šumavě hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

hor 43 Hořice na Šumavě hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

hor 44 Hořice na Šumavě hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

hor 45 Hořice na Šumavě hranice zastav itelné plochy (Z) P PHO - pásmo hygienické ochrany - 
vyhlášené 

ZxLh   

hor 46 Hořice na Šumavě hranice zastav itelné plochy (Z) P PHO - pásmo hygienické ochrany - 
vyhlášené 

ZxLh   

hor 47 Hořice na Šumavě plocha přestavby (P) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp   

hor 48 Hořice na Šumavě plocha přestavby (P) P OP silnice I. třídy ZxLt   

hor 49 Hořice na Šumavě plocha přestavby (P) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

hor 50 Hořice na Šumavě veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp Ep12 - Kájov - Černá v  
Pošumaví 

hor 51 Hořice na Šumavě veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, RBK - regionální biokoridor ZxLp Ep12 - Kájov - Černá v  
Pošumaví 

hor 52 Hořice na Šumavě veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp Ep12 - Kájov - Černá v  
Pošumaví 

hor 53 Hořice na Šumavě veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp Ep12 - Kájov - Černá v  
Pošumaví 

hor 54 Hořice na Šumavě veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp Ep12 - Kájov - Černá v  
Pošumaví 

hor 55 Hořice na Šumavě veřejně prospěšné stavby (VPS) P II. zóna CHKO ZxLp Ee13 - VVN 110 kV Větřní - 
Horní Planá 
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

hor 56 Hořice na Šumavě veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp Ee13 - VVN 110 kV Větřní - 
Horní Planá 

hor 57 Hořice na Šumavě veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp Ee13 - VVN 110 kV Větřní - 
Horní Planá 

hor 58 Hořice na Šumavě veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp Ee13 - VVN 110 kV Větřní - 
Horní Planá 

hor 59 Hořice na Šumavě veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp Ee13 - VVN 110 kV Větřní - 
Horní Planá 

 
II. Problémové jevy mimo oblast řešitelnou nástroji ÚPD 

hor.1.1. střety  zájmů těžby s ochranou životního prostředí 

hor.3.1. návrat k méně ekologickému způsobu vytápění 

hor.4.1. nadměrná zátěž prostředí vyplývající z turis tické rekreace 

hor.6.1. potřeba prověřit kvalitu silniční s ítě 

hor.6.2. obec nemá dostatečně dobrou obslužnost hromadnou dopravou 
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Chlumec 

 
 
SWOT analýza 
 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 
2 V území se významnější zkoumané jevy nevyskytují o 
3 V území se významnější zkoumané jevy nevyskytují.  o 
4 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 
5 + vysoký podíl 

zemědělské půdy 
+ velmi vysoký podíl orné 
půdy ze zemědělské 
půdy 

- půdní a klimatické 
podmínky pro 
zemědělství nejsou 
optimální 
 

+ podpora zemědělství  
 

- pokračující zábor půdy 
na výstavbu a těžbu 
 + 

6 + dobrá základní silniční 
síť  
+ relativně vysoké 
procento obyvatel 
napojených na vodovod 
a kanalizaci 
 

- špatný stav silniční sítě 
- obec není plně 
napojena na vodovodní a 
kanalizační síť  
- problematická hustota 
spojů hromadné dopravy 

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové 
dopravy 
- omezení podpory z 
fondů EU v dalším 
období (po roce 2013) 
- růst dopravního zatížení 
silnic bez odpovídajících 
úprav - další zhoršování 
technického stavu, 
zvýšení nehodovosti 

- 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 
 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
 

+ nabídka kvalitního 
bydlení a pracovních 
příležitostí obyvatelům 
v produktivním věku 
+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

- odliv obyvatel do jiných 
obcí 

o 

8 + kvalitní obytné území 
 

- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 

- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU 

o 

9 Data týkajíc í se zkoumaných jevů nejsou k dispozici. o 
10 + vyvážený ekonomický 

růst 
- malá nabídka 
pracovních příležitostí 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního 
kapitálu 
- vysoká nezaměstnanost 

+ výhodná poloha pro 
dojezd do zaměstnání 

- snižování ekonomické 
síly obyvatel 
 

- - 
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Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie o 

+ 

2. vodní režim 
  

o 
3. hygiena životního prostředí 
  

o 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

o 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

+ 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

- 

- 
7. sociodemografické podmínky o 

8. bydlení o 
9. rekreace 
  

o 
ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  - -  

- 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

- 
8. bydlení o 
9. rekreace 
  

o 

 

 

 
Problémový list 

Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 

 
 
I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření 
ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

chl.6.3. Chlumec nutno prověřit problematiku doplnění odkanalizování   

chl.6.4. Chlumec 
nutno prověřit problematiku doplnění vodovodní sítě 

  

chl.10.1.  Chlumec 
vyjížďka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území 

  

chl.10.2.  
Chlumec 

vysoká nezaměstnanost 
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b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  

ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

chl 1 Chlumec hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

chl 2 Chlumec hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

chl 3 Chlumec hranice zastav itelné plochy (Z) P PHO - pásmo hygienické ochrany - 
vyhlášené 

ZxLh   

chl 4 Chlumec plocha přestavby (P) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

chl 5 Chlumec plocha přestavby (P) P PHO - pásmo hygienické ochrany - 
vyhlášené 

ZxLh   

chl 6 Chlumec veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp D3/6 - úsek České 
Budějov ice (Hodějov ice) - 
Horní Dvořiště (s tátní 
hranice) 

 
II. Problémové jevy mimo oblast řešitelnou nástroji ÚPD 

chl.6.1.  potřeba prověřit kvalitu silniční s ítě 

chl.6.2.  obec nemá dostatečně dobrou obslužnost hromadnou dopravou 
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Chvalšiny 

 
 
SWOT analýza 
 
 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 + neexistence sesuvných 

území 
+ výskyt výhradního 
ložiska, dobývacího 
prostoru a CHLÚ v území 

- Opuštěné těžební 
prostory 
- Většina potenciálně 
využitelných nerostných 
surovin závisí na dovozu 

+ obnova území 
v prostoru bývalých 
těžebních ploch 
+ budoucí využití ložisek 
nerostných surovin 
+ výzkum přirozené 
biologické rekultivace 
území v případě 
ukončené povrchové 
těžby 
+ možnost kulturně 
poznávacího využití 
v případě ukončené 
hlubinné těžby 

- Nekoncepční, případně 
nedostatečná rekultivace 
těžebních ploch 
- Střety zájmů těžby 
s ochranou životního 
prostředí 

+ 

2 V území se významnější zkoumané jevy nevyskytují o 
3 + dlouhodobě se 

zlepšující kvalita 
životního prostředí 
  

- v rámci obce se 
vyskytuje území 
ekologických rizik 
- návrat k méně 
ekologickému způsobu 
vytápění 

+ využívání nových 
technologií v průmyslu a 
při vytápění domácností 
 

- rostoucí hustota silniční 
dopravy, zvláště na ose 
České Budějovice – 
Německo 
 

- 

4 + vysoký podíl  území se 
zachovalou krajinou 
+ na území se nachází 
CHKO 

- potřeba doplnit prvky 
ÚSES v rámci obce 
 

+ využití vysokého 
potenciálu nenarušené 
kvality 
 

- nízká motivace obyvatel 
ke zvyšování kvality 
životního prostředí svého 
okolí 
- prvky ÚSES nenavazují 
na ÚSES okolních obcí 

+ 

5 + vysoký podíl lesů 
+ relativně dobrý 
zdravotní stav lesů 
 

- živelné rozrůstání 
suburbáních celků 
- půdní a klimatické 
podmínky pro 
zemědělství nejsou 
optimální 
- velmi nízký podíl orné 
půdy ze zemědělské 
půdy 

+ podpora lesního 
hospodářství 
 

- pokračující zábor půdy 
na výstavbu a těžbu 
- rozšíření lesních 
škůdců v závislosti na 
rozhodnutích o způsobu 
obhospodařování lesů v 
NP 
 

o 

6 + dobrá základní silniční 
síť  
+ vysoké procento 
obyvatel napojené na 
vodovodní a kanalizační 
síť 
 

- problematická 
frekvence spojů 
hromadné dopravy  
 

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
+ rozvoj integrovaných 
dopravních systémů 
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové 
dopravy 
- omezení podpory z 
fondů EU v dalším 
období (po roce 2013)  

+ 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 
+ obec má MŠ i ZŠ 
 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

- odliv obyvatel do jiných 
obcí 

+ 
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8 + kvalitní obytné území 
 

- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 

- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU 

+ 

9 Data týkajíc í se zkoumaných jevů nejsou k dispozici. o 
10 + dostatek rozvojových 

ploch 
 

- malá nabídka 
pracovních příležitostí 
-relativně vysoká 
nezaměstnanost 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního 
kapitálu 

+ podpora činností 
nezávislých na 
sezónních výkyvech 
+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

- snižování ekonomické 
síly obyvatel 
 

- - 

 

Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie + 

+ 

2. vodní režim 
  

o 
3. hygiena životního prostředí 
  

- 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

+ 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

o 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

+ 

+ 
7. sociodemografické podmínky + 

8. bydlení + 
9. rekreace 
  

o 
ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  - - 

- 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

+ 
8. bydlení + 
9. rekreace 
  

o 
 
 
 
Problémový list 

Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 

 
 
I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření 

ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

chv.5.1. Chvalšiny hrozba živelného rozvoje obce 
  

chv.5.2. Chvalšiny nutno prověřit spojitost ÚSES   

chv.10.1.  Chvalšiny relativně vysoká nezaměstnanost 
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b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  

ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

chv 1 Chvalšiny plynovod VVTL vnitrostátní L 
záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp (NETGAS__14_08_2012) 

chv 2 Chvalšiny plynovod VVTL vnitrostátní L 
záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp (JČ kraj) 

chv 3 Chvalšiny plynovod VVTL vnitrostátní L 
záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp (NETGAS__14_08_2012) 

chv 4 Chvalšiny plynovod VVTL vnitrostátní L aktivní zóna záplavového území ZxLp (NETGAS__14_08_2012) 

chv 5 Chvalšiny plynovod VVTL vnitrostátní L 
záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp (JČ kraj) 

chv 6 Chvalšiny plynovod VVTL vnitrostátní L aktivní zóna záplavového území ZxLp (JČ kraj) 
chv 7 Chvalšiny hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 

biokoridor 
ZxLp   

chv 8 Chvalšiny hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp   

chv 9 Chvalšiny hranice zastav itelné plochy (Z) P městská památková zóna ZxLk   

chv 10 Chvalšiny hranice zastav itelné plochy (Z) P městská památková zóna ZxLk   

chv 11 Chvalšiny hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

chv 12 Chvalšiny hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

chv 13 Chvalšiny hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

chv 14 Chvalšiny hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

chv 15 Chvalšiny hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

chv 16 Chvalšiny hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

chv 17 Chvalšiny hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

chv 18 Chvalšiny hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

chv 19 Chvalšiny hranice zastav itelné plochy (Z) P OP plynovodu ZxLt   

chv 20 Chvalšiny hranice zastav itelné plochy (Z) P OP plynovodu ZxLt   

chv 21 Chvalšiny hranice zastav itelné plochy (Z) P OP plynovodu ZxLt   

chv 22 Chvalšiny hranice zastav itelné plochy (Z) P OP plynovodu ZxLt   

chv 23 Chvalšiny hranice zastav itelné plochy (Z) P OP veřejného pohřebiště, hřbitova a 
krematoria 

ZxLh   

 
 
II. Problémové jevy mimo oblast řešitelnou nástroji ÚPD 

chv.1.1. střety  zájmů těžby s ochranou životního prostředí 

chv.3.1. návrat k méně ekologickému způsobu vytápění 

chv.6.1. obec nemá dostatečně dobrou obslužnost hromadnou dopravou 
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Kájov 

 
 
 
 
SWOT analýza 
 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 + neexistence sesuvných 

území 
+ výskyt dobývacího 
prostoru v území 

- Většina potenciálně 
využitelných nerostných 
surovin závisí na dovozu 

+ budoucí využití ložisek 
nerostných surovin 
 

- Střety zájmů těžby 
s ochranou životního 
prostředí + 

2 V území se významnější zkoumané jevy nevyskytují o 
3 + dlouhodobě se 

zlepšující kvalita 
životního prostředí 
  

- v rámci obce se 
vyskytuje území 
ekologických rizik 
- návrat k méně 
ekologickému způsobu 
vytápění 

+ využívání nových 
technologií v průmyslu a 
při vytápění domácností 
 

- rostoucí hustota silniční 
dopravy, zvláště na ose 
České Budějovice – 
Německo 
 

- 

4 + na území se nachází 
CHKO 

- potřeba doplnit prvky 
ÚSES v rámci obce 
 

+ využití vysokého 
potenciálu nenarušené 
kvality 
 

- prvky ÚSES nenavazují 
na ÚSES okolních obcí 
-degradace krajinného 
rázu výstavbou 
rozsáhlých nevhodných 
staveb 

+ 

5 + vyvážený podíl lesů a 
zemědělské půdy 
 

- živelné rozrůstání 
suburbáních celků 
- půdní a klimatické 
podmínky pro 
zemědělství nejsou 
optimální 

+ podpora orientace 
zemědělství na tvorbu a 
údržbu krajiny 
+ podpora lesního 
hospodářství 
 

- pokračující zábor půdy 
na výstavbu a těžbu 
 

o 

6 + železniční spojení 
+ vysoké procento 
obyvatel napojených na 
vodovod a kanalizaci 
+ značný počet 
turistických stezek 

- ne všechny objekty jsou 
napojeny na vodovodní a 
kanalizační síť 
 

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové 
dopravy 
- omezení podpory z 
fondů EU v dalším 
období (po roce 2013)  

+ 

7 + vysoký přirozený 
přírůstek obyvatel 
+ příliv obyvatel do 
menších sídel a 
zvyšování jejich 
životaschopnosti 
+ obec má MŠ a ZŠ 

- odliv obyvatel do 
menších sídel 
- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
- výhledově 
nedostatečná kapacita 
MŠ a ZŠ 
 

+ nabídka kvalitního 
bydlení a pracovních 
příležitostí obyvatelům 
v produktivním věku 
+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

 - negativní projevy 
suburbanizačních 
procesů  
- odliv obyvatel do jiných 
obcí + 

8 + vysoký počet nově 
dokončených bytů 
+ zájem o stavební 
parcely v území 
+ kvalitní obytné území 

- narušování tradice 
sídelních struktur masivní 
urbanizací a nevhodnou 
výstavbou 
- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 
+ nová výstavba 
bytových jednotek 
s vyšším standardem 
bydlení 

 - tlak developerů na 
vytváření nepřiměřeně 
rozsáhlé a nekoncepční 
satelitní výstavby 
- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU 

+ 
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9 + existující zázemí pro 
rekreaci v části území 
+ výborné podmínky pro 
turistiku, cykloturistiku, 
hipoturistiku 
+ dobré základní zázemí 
pro rozvoj cestovního 
ruchu 
+ počet hostů se drží na 
konstantní úrovni 

- nedostatečná orientace 
na potenciálního 
zákazníka 
 

+ podpora rozvoje 
cestovního ruchu 
+ další rozvoj turistických 
aktivit 

- stagnace nabídky 
turistických aktivit 
- nedostatečná 
propagace regionu 
 

+ 

10 + dobrá poloha vzhledem 
k regionálnímu centru  
+ vyvážený ekonomický 
růst 
 

- nedostatek investičních 
zdrojů a základního 
kapitálu 
- relativně vysoká 
nezaměstnanost 
 

+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

- přeceňování 
krátkodobých 
ekonomických efektů 
zároveň s neřešeným 
střetem zájmů ochrany 
životního prostředí a 
rozvojových záměrů 
s živelností rozvojových 
aktivit 
- vyjížďka ekonomicky 
aktivních obyvatel mimo 
území 

o 

 

 

Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie + 

+ 

2. vodní režim 
  

o 
3. hygiena životního prostředí 
  

- 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

+ 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

o 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

+ 

+ 
7. sociodemografické podmínky + 
8. bydlení + 
9. rekreace 
  

+ 
ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  o 

+ 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

+ 
8. bydlení + 
9. rekreace 
  

+ 
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Problémový list 

Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 

 
I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření 

ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

kaj.3.2.  Kájov hluková a emisní zátěž obcí způsobená hustou průjezdní dopravou   

kaj.4.1.  Kájov nutno prověřit spojitost ÚSES   

kaj.5.1.  Kájov hrozba živelného rozvoje obce   

kaj.6.1.  Kájov nutno prověřit problematiku doplnění odkanalizování   

kaj.6.2.  Kájov nutno prověřit problematiku doplnění vodovodní sítě   

kaj.7.1.  Kájov nepostačující kapacita mateřských škol   

kaj.7.2.  Kájov nepostačující kapacita základních škol   

kaj.10.1. Kájov vyjížďka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území   

kaj.10.2. Kájov relativně vysoká nezaměstnanost   

 

b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  

ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

kaj 1 Kájov 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

kaj 2 Kájov 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

kaj 3 Kájov 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L aktivní zóna záplavového území ZxLp   

kaj 4 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBC - nadregionální 
biocentrum 

ZxLp   

kaj 5 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

kaj 6 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

kaj 7 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

kaj 8 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

kaj 9 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

kaj 10 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

kaj 11 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

kaj 12 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

kaj 13 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

kaj 14 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

kaj 15 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

kaj 16 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

kaj 17 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

kaj 18 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

kaj 19 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

kaj 20 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

kaj 21 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

kaj 22 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

kaj 23 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

kaj 24 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

kaj 25 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

kaj 26 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

kaj 27 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

kaj 28 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

kaj 29 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP v lečky ZxLt   

kaj 30 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

kaj 31 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

kaj 32 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

kaj 33 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

kaj 34 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

kaj 35 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

kaj 36 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

kaj 37 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP plynovodu ZxLt   

kaj 38 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP plynovodu ZxLt   

kaj 39 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP plynovodu ZxLt   

kaj 40 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP plynovodu ZxLt   

kaj 41 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP plynovodu ZxLt   

kaj 42 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP plynovodu ZxLt   

kaj 43 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP veřejného pohřebiště, hřbitova a 
krematoria 

ZxLh   

kaj 44 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP veřejného pohřebiště, hřbitova a 
krematoria 

ZxLh   

kaj 45 Kájov hranice zastav itelné plochy (Z) P OP veřejného pohřebiště, hřbitova a 
krematoria 

ZxLh   

kaj 46 Kájov veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBC - nadregionální 
biocentrum 

ZxLp Ep12 - Kájov - Černá v  
Pošumaví 

kaj 47 Kájov veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp Ep12 - Kájov - Černá v  
Pošumaví 

kaj 48 Kájov veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp Ep12 - Kájov - Černá v  
Pošumaví 

 
II. Problémové jevy mimo oblast řešitelnou nástroji ÚPD 

kaj.1.1. střety  zájmů těžby s ochranou životního prostředí 

kaj.3.1. náv rat k méně ekologickému způsobu vy tápění 
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Křemže 

 
 
SWOT analýza 
 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 
2 V území se významnější zkoumané jevy nevyskytují o 
3 + dlouhodobě se 

zlepšující kvalita 
životního prostředí 
  

- v rámci obce se 
vyskytuje území 
ekologických rizik 
- návrat k méně ekolog. 
způsobu vytápění 

+ využívání nových 
technologií v průmyslu a 
při vytápění domácností 
 

- rostoucí hustota silniční 
dopravy, zvláště na ose 
České Budějovice – 
Německo 
 

- 

4 + na území se nachází 
CHKO 

- nárazově vysoké 
zatížení krajiny turisty 
- potřeba doplnit prvky 
ÚSES v rámci obce 
 

+ využití vysokého 
potenciálu nenarušené 
kvality 
 

- nízká motivace obyvatel 
ke zvyšování kvality živ. 
prostředí svého okolí 
- snížení druhové 
rozmanitosti v krajině 

+ 

5 + vyvážený podíl lesů a 
zemědělské půdy 
+ vysoký podíl orné půdy 
ze zemědělské půdy 

- půdní a klimatické 
podmínky pro 
zemědělství nejsou 
optimální 

+ podpora zemědělství 
+ podpora lesního 
hospodářství 
 

- pokračující zábor půdy 
na výstavbu a těžbu 
 o 

6 + dobrá základní silniční 
síť  
+ železniční spojení 
+ cyklostezky 
+ vysoké procento 
obyvatel napojených na 
vodovod a kanalizaci 

- některé části obce 
nejsou napojeny na 
kanalizační síť  
 

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové 
dopravy 
- omezení podpory z 
fondů EU v dalším 
období (po roce 2013) 
 

o 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 
+ obec má MŠ a ZŠ 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
- MŠ kapacitně 
nepostačuje 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

- odliv obyvatel do jiných 
obcí 

o 

8 + velmi vysoký počet 
nově dokončených bytů 
+ zájem o stavební 
parcely v území 
+ kvalitní obytné území 

- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 
 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 
+ nová výstavba 
bytových jednotek 
s vyšším standardem 
bydlení 

 - tlak developerů na 
vytváření nepřiměřeně 
rozsáhlé a nekoncepční 
satelitní výstavby 
- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU 

+ 

9 + výborné geografické i 
přírodní podmínky pro 
rekreaci 
+ existující zázemí pro 
rekreaci v části území 
+ podmínky pro turistiku, 
cyklo + hipoturistiku a 
vodní turistiku 

- nedostatečná orientace 
na potenciálního 
zákazníka 
- pokles počtu hostů 

+ podpora rozvoje 
cestovního ruchu 
+ další rozvoj turistických 
aktivit 

 - stagnace nabídky 
turistických aktivit 
- nedostatečná 
propagace regionu 
 o 

10 + výhodná poloha 
regionu 
+ vyvážený ekonomický 
růst 
+ nižší nezaměstnanost 

- nedostatek investičních 
zdrojů a základního 
kapitálu 
 

+ podpora činností 
nezávislých na 
sezónních výkyvech 
+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

- snižování ekonomické 
síly obyvatel 
- vyjížďka ekonomicky 
aktivních obyvatel mimo 
území 

+ 
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Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie o 

+ 

2. vodní režim 
  

o 
3. hygiena životního prostředí 
  

- 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

+ 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

o 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

o 

+ 
7. sociodemografické podmínky o 

8. bydlení + 
9. rekreace 
  

o 
ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  + 

+ 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

o 
8. bydlení + 
9. rekreace 
  

o 

 

 
Problémový list 

Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 

 
I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření 

ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

kre.6.1.  Křemže nutno prověřit problematiku doplnění odkanalizování   

kre.7.1.  Křemže nepostačujíc í kapacita mateřských škol   

kre.10.1. Křemže vy jížďka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území   

 

b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  

ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

kre 1 Křemže 
ČS - čerpací stanice odpadních 
vod B OP silnice III. třídy  ZxLt   

kre 2 Křemže 
ČOV - čistírna odpadních vod 
místní B 

ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum ZxLp   

kre 3 Křemže 
ČOV - čistírna odpadních vod 
místní B OP silnice III. třídy  ZxLt   

kre 4 Křemže 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L region lidové architektury ZxLk   

kre 5 Křemže 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L region lidové architektury ZxLk   

kre 6 Křemže 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L region lidové architektury ZxLk   
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

kre 7 Křemže 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L poddolované území ZxLp   

kre 8 Křemže hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBC - nadregionální 
biocentrum 

ZxLp   

kre 9 Křemže hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBC - nadregionální 
biocentrum 

ZxLp   

kre 10 Křemže hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

kre 11 Křemže hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

kre 12 Křemže hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

kre 13 Křemže hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

kre 14 Křemže hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

kre 15 Křemže hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

kre 16 Křemže hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

kre 17 Křemže hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

kre 18 Křemže hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

kre 19 Křemže hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

kre 20 Křemže hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

kre 21 Křemže hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

kre 22 Křemže hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

kre 23 Křemže hranice zastav itelné plochy (Z) P PHO - pásmo hygienické ochrany - 
vyhlášené 

ZxLh   

kre 24 Křemže hranice zastav itelné plochy (Z) P PHO - pásmo hygienické ochrany - 
vyhlášené 

ZxLh   

kre 25 Křemže hranice zastav itelné plochy (Z) P OP veřejného pohřebiště, hřbitova a 
krematoria 

ZxLh   

kre 26 Křemže hranice zastav itelné plochy (Z) P OP veřejného pohřebiště, hřbitova a 
krematoria 

ZxLh   

kre 27 Křemže veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBC - nadregionální 
biocentrum 

ZxLp V21 

kre 28 Křemže veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp V21 

 
II. Problémové jevy mimo oblast řešitelnou nástroji ÚPD 

kre.3.1.  návrat k méně ekologickému způsobu vytápění 

kre.4.1.  nadměrná zátěž prostředí vyplývající z turis tické rekreace 
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Lipno nad Vltavou 

 
 
SWOT analýza 
 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 
2 + Potenciál využití 

přehradní nádrže Lipno 
převážně pro rekreaci 

- možná nepostačující 
přirozená retenční 
schopnost území 

+ Rozvoj vodní turistiky a 
rekreace 
 

-  Vodní rekreace 
kapacitně převyšující 
možnosti nádrže a z ní 
vyplývající nadměrná 
zátěž dotčeného území 

+ 

3 + dlouhodobě se 
zlepšující kvalita 
životního prostředí 
  

- v rámci obce se 
vyskytuje území 
ekologických rizik 
- návrat k méně ekologic-
kému způsobu vytápění 

+ využívání nových 
technologií v průmyslu a 
při vytápění domácností 
 

- rostoucí hustota silniční 
dopravy, zvláště na ose 
České Budějovice – 
Německo 
 

- 

4 + vysoký podíl  území se 
zachovalou krajinou 
 

- nárazově vysoké 
zatížení krajiny turisty 
- potřeba doplnit prvky 
ÚSES v rámci obce 
 

+ využití vysokého 
potenciálu nenarušené 
kvality 
 

- nízká motivace obyvatel 
ke zvyšování kvality 
životního prostředí svého 
okolí 
- zvyšující se 
návštěvnost území turisty 
- prvky ÚSES nenavazují 
na ÚSES okolních obcí 

+ 

5 + relativně vysoký podíl 
lesů 
+ relativně dobrý 
zdravotní stav lesů 
 

- živelné rozrůstání 
suburbáních celků 
- nízký podíl zemědělské 
půdy 
- velmi nízký podíl orné 
půdy ze zemědělské 
půdy 

+ podpora orientace 
zemědělství na tvorbu a 
údržbu krajiny 
+ podpora lesního 
hospodářství 
 

- konflikt využití území 
pro rekreaci a tendence 
ochrany lesů 
- rozšíření lesních škůd-
ců v závislosti na rozhod-
nutích o způsobu obhos-
podařování lesů v NP 

o 

6 + železniční spojení 
+ vysoké procento 
obyvatel napojených na 
vodovod a kanalizaci 
+ cyklostezky 
 

- špatný stav silniční sítě  
- v minulosti vybudovaná 
železniční síť 
neodpovídá současným 
potřebám  
- nízká vybavenost 
dopravní infrastrukturou 
potřebnou pro rozvoj 
cestovního ruchu  

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
+ rozvoj integrovaných 
dopravních systémů 
+ prodloužení regionální 
dráhy Rybník – Lipno n/V 
– Černá v/P 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové 
dopravy 
- omezení podpory z 
fondů EU v dalším 
období (po roce 2013) 
- omezení rozvojových 
aktivit v chráněných 
územích  
- růst dopravního zatížení 
silnic bez odpovídajících 
úprav 

+ 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 
+ obec má MŠ i ZŠ 
 

- odliv obyvatel do 
menších sídel 
- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
- MŠ kapacitně 
nepostačuje 
- vysoký podíl 
stárnoucích obyvatel 
 

+ nabídka kvalitního 
bydlení a pracovních 
příležitostí obyvatelům 
v produktivním věku 
+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

 - možné negativní 
projevy suburbanizačních 
procesů  
- odliv obyvatel do jiných 
obcí o 
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8 + kvalitní obytné území 
 

- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 

- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU 

o 

9 + výborné geografické i 
přírodní podmínky pro 
rekreaci 
+ existující zázemí pro 
rekreaci 
+ podmínky pro turistiku, 
cykloturistiku, hipo*-
turistiku a vodní turistiku 
+ dobré zázemí pro 
rozvoj cestovního ruchu 
+ stoupá počet hostů 
+ dlouhodobé pobyty 
hostů 

-nižší kapacita a 
konkurenceschopnost 
zimních středisek 
- obci schází sportoviště 
 

+ podpora rozvoje 
cestovního ruchu 
+ jednotná standardizace 
služeb 
+ další zkvalitňování 
zázemí zimních středisek 
+ další rozvoj turistických 
aktivit 

 - živelná výstavba 
rekreačního zázemí bez 
jednotného konceptu a 
podporující infrastruktury 
- stagnace nabídky 
turistických aktivit 
- nedostatečná 
propagace regionu 
- Zájmy ochrany přírody 
v konfliktu s rozsáhlejšími 
projekty 

+ 

10 + výhodná poloha 
regionu  
+ silný potenciál území 
převážně pro cestovní 
ruch 
+ vyvážený ekonomický 
růst 

- malá nabídka 
pracovních příležitostí 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního 
kapitálu 
- relativně vysoká 
nezaměstnanost 
 

+ rozvoj přeshraniční 
spolupráce s Rakouskem 
a Německem 
+ podpora činností 
nezávislých na 
sezónních výkyvech 
+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

- snižování ekonomické 
síly obyvatel 
- přeceňování 
krátkodobých ekonom. 
efektů zároveň 
s neřešeným střetem 
zájmů ochrany životního 
prostředí a rozvojových 
záměrů s živelností 
rozvojových aktivit 

o 

 

 

Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie o 

+ 

2. vodní režim 
  

+ 
3. hygiena životního prostředí 
  

- 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

+ 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

o 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

+ 

+ 
7. sociodemografické podmínky o 

8. bydlení o 
9. rekreace 
  

+ 
ekonomický 
  

  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  o 

+ 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

+ 
8. bydlení o 
9. rekreace 
  

+ 
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Problémový list 
Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 

 
I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření 

ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

lip.4.1.  Lipno nad Vltavou nutno prověřit spojitos t ÚSES   

lip.5.1.  Lipno nad Vltavou hrozba živelného rozvoje obce   

lip.7.1.  Lipno nad Vltavou nepostačujíc í kapacita mateřských škol   

lip.9.1.  Lipno nad Vltavou v  obci schází sportov iště   

lip.10.1. Lipno nad Vltavou převážně sezónní pracovní příležitos ti   

lip.10.2. Lipno nad Vltavou relativně vysoká nezaměstnanost   

 

b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  

ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

lip 1 Lipno nad Vltavou 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

lip 2 Lipno nad Vltavou 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

lip 3 Lipno nad Vltavou 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

lip 4 Lipno nad Vltavou 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

lip 5 Lipno nad Vltavou 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L aktivní zóna záplavového území ZxLp   

lip 6 Lipno nad Vltavou 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

lip 7 Lipno nad Vltavou 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L aktivní zóna záplavového území ZxLp   

lip 8 Lipno nad Vltavou 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

lip 9 Lipno nad Vltavou 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L aktivní zóna záplavového území ZxLp   

lip 10 Lipno nad Vltavou 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

lip 11 Lipno nad Vltavou 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L aktivní zóna záplavového území ZxLp   

lip 12 Lipno nad Vltavou 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

lip 13 Lipno nad Vltavou 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L aktivní zóna záplavového území ZxLp   

lip 14 Lipno nad Vltavou hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

lip 15 Lipno nad Vltavou hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, RBK - regionální biokoridor ZxLp   

lip 16 Lipno nad Vltavou hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

lip 17 Lipno nad Vltavou hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

lip 18 Lipno nad Vltavou hranice zastav itelné plochy (Z) P OP vod. zdroje I. stupně ZxLp   

lip 19 Lipno nad Vltavou hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

lip 20 Lipno nad Vltavou hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

lip 21 Lipno nad Vltavou hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

lip 22 Lipno nad Vltavou plocha přestavby (P) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

lip 23 Lipno nad Vltavou veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

lip 24 Lipno nad Vltavou veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

lip 25 Lipno nad Vltavou veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

lip 26 Lipno nad Vltavou veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

lip 27 Lipno nad Vltavou veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

lip 28 Lipno nad Vltavou veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

lip 29 Lipno nad Vltavou veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

lip 30 Lipno nad Vltavou veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

lip 31 Lipno nad Vltavou veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

lip 32 Lipno nad Vltavou veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D16 - Šumavské elektrické 
dráhy 

lip 33 Lipno nad Vltavou veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp V8 

lip 34 Lipno nad Vltavou veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp V8 

 
II. Problémové jevy mimo oblast řešitelnou nástroji ÚPD 

lip.2.1.  nadměrná zátěž prostředí vyplývající z turis tické rekreace 

lip.3.1.  návrat k méně ekologickému způsobu vytápění 

lip.6.1.  potřeba prověřit kvalitu silniční s ítě 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKTUALIZACE  RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV  11. 2012  UK-24 

 

strana 72  Č.z. UK24-0708-01 

 

Loučovice 

 
 
SWOT analýza 
 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 
2 + množství významných 

vodních zdrojů 
+ Potenciál využití toku 
Vltavy převážně pro 
rekreaci 

- nepostačující přirozená 
retenční schopnost 
území 
 

+ Rozvoj vodní turistiky a 
rekreace 
+ Revitalizace toků a 
vodních ekosystémů; 
obnova a ochrana 
přirozeného vodního 
režimu 

-  Vodní turistika 
kapacitně převyšující 
možnosti řeky a z ní 
vyplývající nadměrná 
zátěž dotčeného území 
- Výskyt záplav při 
dlouhotrvajících deštích 

+ 

3 + dlouhodobě se 
zlepšující kvalita 
životního prostředí 
  

- v rámci obce se 
vyskytuje území 
ekologických rizik 
- návrat k méně 
ekologickému způsobu 
vytápění 
 

+ využívání nových 
technologií v průmyslu a 
při vytápění domácností 
 

- rostoucí hustota silniční 
dopravy, zvláště na ose 
České Budějovice – 
Německo 
 

- 

4 + území dlouhodobě 
nedotčená lidským 
osídlením 
+ na území se nachází 
NPR, PP 

- nárazově vysoké 
zatížení krajiny turisty 
- zapotřebí prověřit 
spojitost ÚSES 

+ využití vysokého 
potenciálu nenarušené 
kvality 
 

- nekoncepční využívání 
nedávno zpřístupněných 
území 
- zvyšující se 
návštěvnost území turisty 

+ 

5 + velmi vysoký podíl lesů 
+ relativně dobrý 
zdravotní stav lesů 
 

- velmi nízký podíl 
zemědělské půdy 
- velmi nízký podíl orné 
půdy ze zemědělské 
půdy 
 

+ podpora lesního 
hospodářství 
 

- konflikt využití území 
pro rekreaci a tendence 
ochrany lesů 
- rozšíření lesních 
škůdců v závislosti na 
rozhodnutích o způsobu 
obhospodařování lesů v 
NP 

o 

6 + dobrá základní silniční 
síť  
+ vysoké procento 
obyvatel napojených na 
vodovod a kanalizaci 
+ značný počet 
turistických stezek 
+ hraniční přechod 
 

- omezená využitelnost 
vodní cesty Vltava pro 
vodní dopravu v 
důsledku nedostatečné 
vybavenosti 
- silniční síť je místy ve 
špatném stavu 

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
+ rozvoj integrovaných 
dopravních systémů 
+ využití Vltavské vodní 
cesty pro turistické účely  
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové 
dopravy 
- omezení podpory z 
fondů EU v dalším 
období (po roce 2013) 
 

o 

7 + příliv obyvatel do 
menších sídel a 
zvyšování jejich 
životaschopnosti 
+ obec má MŠ a ZŠ 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

 - možné negativní 
projevy suburbanizačních 
procesů  
- odliv obyvatel do jiných 
obcí 

+ 

8 + kvalitní obytné území 
 

- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 
 

- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU + 
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9 + výborné geografické i 
přírodní podmínky pro 
rekreaci 
+ existující zázemí pro 
rekreaci v části území 
+ výborné podmínky pro 
turistiku, cykloturistiku, 
hipoturistiku a vodní 
turistiku 
+ počet hostů se drží na 
konstantní úrovni 

- neexistující zázemí pro 
rekreaci v části území 
dříve spadající do 
hraničního pásma a 
přilehlých oblastech 
- malý počet nabídek 
zahrnujících vícedenní 
pobyt 
- nedostatečná orientace 
na potenciálního 
zákazníka 
- pokles počtu dnů, které 
hosti tráví v území 

+ podpora rozvoje 
cestovního ruchu 
+ jednotná standardizace 
služeb 
+ další rozvoj turistických 
aktivit 

 - živelná výstavba 
rekreačního zázemí bez 
jednotného konceptu a 
podporující infrastruktury 
- stagnace nabídky 
turistických aktivit 
- nedostatečná 
propagace regionu 
- Zájmy ochrany přírody 
v konfliktu s rozsáhlejšími 
projekty 

+ 

10 + výhodná poloha 
regionu 
+ vyvážený ekonomický 
růst 

- malá nabídka 
pracovních příležitostí 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního 
kapitálu 
- vysoký nárůst 
nezaměstnanosti 
v poslední době 

+ podpora činností 
nezávislých na 
sezónních výkyvech 
+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

- snižování ekonomické 
síly obyvatel 
 

- - - 

 

 

Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie o 

+ 

2. vodní režim 
  

+ 
3. hygiena životního prostředí 
  

- 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

+ 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

o 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

o 

+ 
7. sociodemografické podmínky + 

8. bydlení + 
9. rekreace 
  

+ 
ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  - - - 

- 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

o 
8. bydlení + 
9. rekreace 
  

+ 
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Problémový list 
Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 

 
I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření 

ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

lou.4.2. Loučov ice nutno prověřit spojitos t ÚSES   

lou.10.1. Loučov ice převážně sezónní pracovní příležitos ti   

lou.10.2. Loučov ice relativně vysoká nezaměstnanost   

 

b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  

ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

lou 1 Loučov ice 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

lou 2 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P II. zóna CHKO ZxLp   

lou 3 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P národní přírodní rezervace (NPR) ZxLp   

lou 4 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

lou 5 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

lou 6 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp   

lou 7 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp   

lou 8 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, RBK - regionální biokoridor ZxLp   

lou 9 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, RBK - regionální biokoridor ZxLp   

lou 10 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, RBK - regionální biokoridor ZxLp   

lou 11 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

lou 12 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

lou 13 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

lou 14 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

lou 15 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

lou 16 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

lou 17 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

lou 18 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

lou 19 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

lou 20 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

lou 21 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

lou 22 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

lou 23 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

lou 24 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP v lečky ZxLt   

lou 25 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP v lečky ZxLt   

lou 26 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP v lečky ZxLt   

lou 27 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

lou 28 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

lou 29 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

lou 30 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

lou 31 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

lou 32 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

lou 33 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP plynovodu ZxLt   

lou 34 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P PHO - pásmo hygienické ochrany - 
vyhlášené 

ZxLh   

lou 35 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP veřejného pohřebiště, hřbitova a 
krematoria 

ZxLh   

lou 36 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP veřejného pohřebiště, hřbitova a 
krematoria 

ZxLh   

lou 37 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP veřejného pohřebiště, hřbitova a 
krematoria 

ZxLh   

lou 38 Loučov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP veřejného pohřebiště, hřbitova a 
krematoria 

ZxLh   

 
II. Problémové jevy mimo oblast řešitelnou nástroji ÚPD 

lou.3.1. návrat k méně ekologickému způsobu vytápění 

lou.4.1. nadměrná zátěž prostředí vyplývající z turis tické rekreace 

lou.6.1. potřeba prověřit kvalitu silniční s ítě 
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Malšín 

 
 
SWOT analýza 
 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 
2 V území se významnější zkoumané jevy nevyskytují o 
3 V území se významnější zkoumané jevy nevyskytují.  o 
4 + vysoký podíl  území se 

zachovalou krajinou 
 

- potřeba doplnit prvky 
ÚSES v rámci obce 
 

+ využití vysokého 
potenciálu nenarušené 
kvality 
 

- nízká motivace obyvatel 
ke zvyšování kvality 
životního prostředí svého 
okolí 
- snížení druhové 
rozmanitosti v krajině 

+ 

5 + vyvážený podíl lesů a 
zemědělské půdy 
 

- půdní a klimatické 
podmínky pro 
zemědělství nejsou 
optimální 
- velmi nízký podíl orné 
půdy ze zemědělské 
půdy 

+ podpora orientace 
zemědělství na tvorbu a 
údržbu krajiny 
+ podpora lesního 
hospodářství 
 

- pokračující zábor půdy 
na výstavbu a těžbu 
 

o 

6 + vysoké procento 
obyvatel napojených na 
vodovod a kanalizaci 
 

- neexistence 
cyklostezek a malý počet 
turistických stezek v 
území 

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové 
dopravy 
- omezení podpory z 
fondů EU v dalším 
období (po roce 2013) 

o 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

- odliv obyvatel do jiných 
obcí o 

8 + kvalitní obytné území 
 

- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 
- nedostatek rozvojových 
ploch 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 

- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU + 

9 + výborné podmínky pro 
turistiku, cykloturistiku, 
hipoturistiku a vodní 
turistiku 
+ dobré základní zázemí 
pro rozvoj cestovního 
ruchu 

- nedostatečná orientace 
na potenciálního 
zákazníka 
- schází sportoviště 

+ podpora rozvoje 
cestovního ruchu 
+ jednotná standardizace 
služeb 
 

- stagnace nabídky 
turistických aktivit 
- nedostatečná 
propagace regionu 
- Zájmy ochrany přírody 
v konfliktu s rozsáhlejšími 
projekty 

o 

10 + silný potenciál území 
převážně pro cestovní 
ruch 
 

- malá nabídka 
pracovních příležitostí 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního 
kapitálu 
- velmi vysoká 
nezaměstnanost 
- nedostatek rozvojových 
ploch 
 

+ podpora činností 
nezávislých na 
sezónních výkyvech 
+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

- snižování ekonomické 
síly obyvatel 
- přeceňování 
krátkodobých 
ekonomických efektů 
zároveň s neřešeným 
střetem zájmů ochrany 
životního prostředí a 
rozvojových záměrů 
s živelností rozvojových 
aktivit 

- - 
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Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie o 

+ 

2. vodní režim 
  

o 
3. hygiena životního prostředí 
  

o 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

+ 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

o 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

o 

+ 
7. sociodemografické podmínky o 

8. bydlení + 
9. rekreace 
  

o 
ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  - - 

- 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

o 
8. bydlení + 
9. rekreace 
  

o 

 

 
Problémový list 

Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 

 
I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření 

ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

mal.4.1. Malšín nutno prověřit spojitost ÚSES   

mal.8.1. Malšín obec nemá dostatek rozvojových ploch pro bydlení   

mal.9.1. Malšín v obci schází sportoviště   

mal.10.1.  Malšín velmi vysoká nezaměstnanost   

mal.10.2.  Malšín nedostatek rozvojových ploch pro průmysl/výrobu   

 

b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  

ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

mal 1 Malšín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

mal 2 Malšín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

mal 3 Malšín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

mal 4 Malšín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

mal 5 Malšín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

mal 6 Malšín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

mal 7 Malšín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP vedení elektrické sítě ZxLt   

mal 8 Malšín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP veřejného pohřebiště, hřbitova a 
krematoria 

ZxLh   

mal 9 Malšín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP veřejného pohřebiště, hřbitova a 
krematoria 

ZxLh   

mal 10 Malšín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt VP-2 

mal 11 Malšín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP veřejného pohřebiště, hřbitova a 
krematoria 

ZxLh VP-2 

mal 12 Malšín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt VP-5b 

mal 13 Malšín veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

mal 14 Malšín veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

mal 15 Malšín veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

mal 16 Malšín veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

mal 17 Malšín veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

mal 18 Malšín veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

mal 19 Malšín veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

mal 20 Malšín veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

mal 21 Malšín veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

mal 22 Malšín veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 
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Mirkovice 

 
 
SWOT analýza 
 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 
2 V území se významnější zkoumané jevy nevyskytují o 
3 + dlouhodobě se 

zlepšující kvalita 
životního prostředí 
+ na území kraje s 
výjimkou přízemního 
ozonu nedochází k 
překračování imisních 
limitů látek znečišťujících 
ovzduší 

- návrat k méně 
ekologickému způsobu 
vytápění 
 

+ využívání nových 
technologií v průmyslu a 
při vytápění domácností 
 

- rozšíření skládky 
z Českého Krumlova 

- 

4 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 
5 + vysoký podíl 

zemědělské půdy 
+ velmi vysoký podíl orné 
půdy ze zemědělské 
půdy 

- půdní a klimatické 
podmínky pro 
zemědělství nejsou 
optimální 
 

+ podpora zemědělství 
 

- pokračující zábor půdy 
na výstavbu a těžbu 
 o 

6 + vysoké procento 
obyvatel napojených na 
vodovod a kanalizaci 
 

- v současné době 
nejsou všechny části 
obce napojeny na 
vodovodní a kanalizační 
síť  

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové 
dopravy 
- omezení podpory z 
fondů EU v dalším 
období (po roce 2013) 

o 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
- v obci problémoví 
obyvatelé 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

- odliv obyvatel do jiných 
obcí 

o 

8 + kvalitní obytné území 
 

- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 

- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU 

o 

9 Data týkajíc í se zkoumaných jevů nejsou k dispozici. o 
10 + výhodná poloha v 

rámci regionu 
+ silný potenciál území 
převážně pro cestovní 
ruch 
 

- malá nabídka 
pracovních příležitostí 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního 
kapitálu 
- vysoká míra 
nezaměstnanosti 

+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

- snižování ekonomické 
síly obyvatel 
- vyjížďka ekonomicky 
aktivních obyvatel mimo 
území 
 

- - 
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Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie o 

- 

2. vodní režim 
  

o 
3. hygiena životního prostředí 
  

- 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

o 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

o 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

+ 

+ 
7. sociodemografické podmínky o 

8. bydlení o 
9. rekreace 
  

o 
ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  - - 

- 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

+ 
8. bydlení o 
9. rekreace 
  

o 
 
 

Problémový list 

Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 
 
I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření 

ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

mir.6.1. Mirkov ice nutno prověřit problematiku doplnění odkanalizování   

mir.6.2. Mirkov ice nutno prověřit problematiku doplnění vodovodní sítě   

mir.10.1. Mirkov ice vyjížďka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území   

mir.10.2. Mirkov ice vysoká nezaměstnanost   

 

b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  

ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

mir 1 Mirkov ice 
ČOV - čistírna odpadních vod 
místní B 

ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor ZxLp   

mir 2 Mirkov ice 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L region lidové architektury ZxLk   

mir 3 Mirkov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

mir 4 Mirkov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

mir 5 Mirkov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

mir 6 Mirkov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

mir 7 Mirkov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

mir 8 Mirkov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

mir 9 Mirkov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

mir 10 Mirkov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

mir 11 Mirkov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

mir 12 Mirkov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

mir 13 Mirkov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

mir 14 Mirkov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp   

mir 15 Mirkov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp   

mir 16 Mirkov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp   

mir 17 Mirkov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp   

mir 18 Mirkov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp   

mir 19 Mirkov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

mir 20 Mirkov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

mir 21 Mirkov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

mir 22 Mirkov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

mir 23 Mirkov ice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

mir 24 Mirkov ice veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D43/3 - silnice v  lokalitě 
Pinskrtův Dvůr (vých. od ČK) 

mir 25 Mirkov ice veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp D43/3 - silnice v  lokalitě 
Pinskrtův Dvůr (vých. od ČK) 

mir 26 Mirkov ice veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp Ee12 - VVN 110 kV Dasný-
Větřní 

mir 27 Mirkov ice veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp Ee12 - VVN 110 kV Dasný-
Větřní 

mir 28 Mirkov ice veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp Ee12 - VVN 110 kV Dasný-
Větřní 

 
II. Problémové jevy mimo oblast řešitelnou nástroji ÚPD 

mir.3.1.  návrat k méně ekologickému způsobu vytápění 
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Mojné 

 
 
SWOT analýza 
 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 
2 V území se významnější zkoumané jevy nevyskytují o 
3 V území se významnější zkoumané jevy nevyskytují.  o 
4 + území se zachovalou 

krajinou 
 

- potřeba doplnit prvky 
ÚSES v rámci obce 
 

+ využití vysokého 
potenciálu nenarušené 
kvality 

- snížení druhové 
rozmanitosti v krajině 
 

+ 

5 + velmi vysoký podíl 
zemědělské půdy 
+ velmi vysoký podíl orné 
půdy ze zemědělské 
půdy 

- nízký podíl lesů 
 

+ podpora zemědělství 
 

- pokračující zábor půdy 
na výstavbu a těžbu 
 o 

6 + vysoké procento 
obyvatel napojených na 
vodovod a kanalizaci 
 

- nedostatečná frekvence 
spojů hromadné dopravy 

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové 
dopravy 
- omezení podpory z 
fondů EU v dalším 
období (po roce 2013) 

+ 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
- vysoký podíl 
stárnoucích obyvatel 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

- odliv obyvatel do jiných 
obcí o 

8 + kvalitní obytné území 
 

- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 

- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU 

o 

9 Data týkajíc í se zkoumaných jevů nejsou k dispozici. o 
10 + výhodná poloha 

v rámci regionu 
+ vyvážený ekonomický 
růst 

- malá nabídka 
pracovních příležitostí 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního 
kapitálu 
- vysoká míra 
nezaměstnanosti 

+ podpora činností 
nezávislých na 
sezónních výkyvech 
+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

- snižování ekonomické 
síly obyvatel 
- vyjížďka ekonomicky 
aktivních obyvatel mimo 
území 
 

- - 
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Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie o 

+ 

2. vodní režim 
  

o 
3. hygiena životního prostředí 
  

o 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

+ 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

o 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

+ 

+ 
7. sociodemografické podmínky o 

8. bydlení o 
9. rekreace 
  

o 
ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  - - 

- 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

+ 
8. bydlení o 
9. rekreace 
  

o 

 

 
Problémový list 

Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 

 
I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření 

ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

moj.4.1. Mojné nutno prověřit spojitos t ÚSES   

moj.10.1. Mojné vy jížďka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území   

moj.10.2. Mojné vysoká nezaměstnanost   

 

b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  

ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

moj 1 Mojné 
ČOV - čistírna odpadních vod 
místní B 

ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor ZxLp   

moj 2 Mojné hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp   

moj 3 Mojné hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp   

moj 4 Mojné hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

moj 5 Mojné hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

moj 6 Mojné hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt B-6 

moj 7 Mojné hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt B-7 
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

moj 8 Mojné hranice zastav itelné plochy (Z) P region lidové architektury ZxLk B-7 

moj 9 Mojné hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt VP-3 

moj 10 Mojné hranice zastav itelné plochy (Z) P OP výrobního zařízení - stanovené ZxLh VP-3 

moj 11 Mojné hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt VS-1 

moj 12 Mojné hranice zastav itelné plochy (Z) P OP výrobního zařízení - stanovené ZxLh VS-1 

moj 13 Mojné veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D3/6 - úsek České 
Budějov ice (Hodějov ice) - 
Horní Dvořiště (s tátní 
hranice) 

moj 14 Mojné veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D3/6 - úsek České 
Budějov ice (Hodějov ice) - 
Horní Dvořiště (s tátní 
hranice) 

moj 15 Mojné veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp D3/6 - úsek České 
Budějov ice (Hodějov ice) - 
Horní Dvořiště (s tátní 
hranice) 

moj 16 Mojné veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp D3/6 - úsek České 
Budějov ice (Hodějov ice) - 
Horní Dvořiště (s tátní 
hranice) 

moj 17 Mojné veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D2/1 - úsek Dolní Třebonín - 
Dolní Dvořiště 

moj 18 Mojné veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D2/1 - úsek Dolní Třebonín - 
Dolní Dvořiště 

moj 19 Mojné veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp D2/1 - úsek Dolní Třebonín - 
Dolní Dvořiště 

moj 20 Mojné veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp D2/1 - úsek Dolní Třebonín - 
Dolní Dvořiště 

moj 21 Mojné veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp Ee12 - VVN 110 kV Dasný-
Větřní 

moj 22 Mojné veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp Ee12 - VVN 110 kV Dasný-
Větřní 

 
II. Problémové jevy mimo oblast řešitelnou nástroji ÚPD 

moj.6.1.  obec nemá dostatečně dobrou obslužnost hromadnou dopravou 
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Nová Ves 

 
 
SWOT analýza 
 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 
2 V území se významnější zkoumané jevy nevyskytují o 
3 + dlouhodobě se 

zlepšující kvalita 
životního prostředí 
  

- v rámci obce se 
vyskytuje území 
ekologických rizik 
 

+ využívání nových 
technologií v průmyslu a 
při vytápění domácností 
 

- rostoucí hustota silniční 
dopravy, zvláště na ose 
České Budějovice – 
Německo 

- 

4 + na území se nachází 
CHKO 

- potřeba doplnit prvky 
ÚSES v rámci obce 
 

+ využití vysokého 
potenciálu nenarušené 
kvality 

- snížení druhové 
rozmanitosti v krajině 
 

+ 

5 + vysoký podíl 
zemědělské půdy 
+ vysoký podíl orné půdy 
ze zemědělské půdy 

- půdní a klimatické 
podmínky pro 
zemědělství nejsou 
optimální 

+ podpora zemědělství 
 

- pokračující zábor půdy 
na výstavbu a těžbu 
 o 

6 + vysoké procento 
obyvatel napojených na 
vodovod a kanalizaci 
 

- některé části obce 
nemají kanalizaci 

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové 
dopravy 
- omezení podpory z 
fondů EU v dalším 
období (po roce 2013) 

+ 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 
+ obec má MŠ 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
-vysoký podíl stárnoucích 
obyvatel 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

- odliv obyvatel do jiných 
obcí 

o 

8 + kvalitní obytné území 
 

- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 
- nedostatek rozvojových 
ploch 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 

- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU - 

9 Data týkajíc í se zkoumaných jevů nejsou k dispozici. o 
10 + nízká nezaměstnanost 

+ vyvážený ekonomický 
růst 

- nedostatek investičních 
zdrojů a základního 
kapitálu 
- nedostatek rozvojových 
ploch 

+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

- snižování ekonomické 
síly obyvatel 
- vyjížďka ekonomicky 
aktivních obyvatel mimo 
území 

+ 
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Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie o 

+ 

2. vodní režim 
  

o 
3. hygiena životního prostředí 
  

- 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

+ 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

o 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

+ 

+ 
7. sociodemografické podmínky o 

8. bydlení o 
9. rekreace 
  

o 
ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  + 

+ 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

+ 
8. bydlení - 
9. rekreace 
  

o 
 

 

Problémový list 

Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 

 
I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření 

ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

nv.4.1. Nová Ves nutno prověřit spojitost ÚSES   

nv.6.1. Nová Ves nutno prověřit problematiku doplnění odkanalizování   

nv.8.1. Nová Ves obec nemá dostatek rozvojových ploch pro bydlení   

nv.10.1. Nová Ves vyjížďka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území   

nv.10.2. Nová Ves nedostatek rozvojových ploch pro průmysl/výrobu   
 

b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  

ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

nv 1 Nová Ves hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp   

nv 2 Nová Ves hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

nv 3 Nová Ves hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

nv 4 Nová Ves hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

nv 5 Nová Ves hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

nv 6 Nová Ves hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

Přední Výtoň 
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SWOT analýza 
 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 
2 + množství významných 

vodních zdrojů 
+ Potenciál využití toku 
Vltavy převážně pro 
rekreaci 

- nepostačující přirozená 
retenční schopnost 
území 
 

+ Rozvoj vodní turistiky a 
rekreace 
+ Revitalizace toků a 
vodních ekosystémů; 
obnova a ochrana 
přirozeného vodního 
režimu 

-  Vodní turistika 
kapacitně převyšující 
možnosti řeky a z ní 
vyplývající nadměrná 
zátěž dotčeného území 
- Výskyt záplav při 
dlouhotrvajících deštích 

+ 

3 + dlouhodobě se 
zlepšující kvalita 
životního prostředí 
  

- v rámci obce se 
vyskytuje území 
ekologických rizik 
- návrat k méně 
ekologickému způsobu 
vytápění 

+ využívání nových 
technologií v průmyslu a 
při vytápění domácností 
 

- rostoucí hustota silniční 
dopravy, zvláště na ose 
České Budějovice – 
Německo 
 

- 

4 + území dlouhodobě 
nedotčená lidským 
osídlením 
+ vysoký podíl  území se 
zachovalou krajinou 
+ na území se nachází 
CHKO, ptačí oblast 

- nárazově vysoké 
zatížení krajiny turisty 
 

+ využití vysokého 
potenciálu nenarušené 
kvality 
 

- nekoncepční využívání 
nedávno zpřístupněných 
území 
- zvyšující se 
návštěvnost území turisty 
 

+ 

5 + velmi vysoký podíl lesů 
 

- velmi nízký podíl 
zemědělské půdy 
- velmi nízký podíl orné 
půdy ze zemědělské 
půdy 
 

+ podpora lesního 
hospodářství 
 

- konflikt využití území 
pro rekreaci a tendence 
ochrany lesů 
- rozšíření lesních 
škůdců v závislosti na 
rozhodnutích o způsobu 
obhospodařování lesů v 
NP 

+ 

6 + vysoké procento 
obyvatel napojených na 
vodovod a kanalizaci 
+ hraniční přechod 
+ cyklostezky 
 

- špatný stav silniční sítě  
- nízká vybavenost 
dopravní infrastrukturou 
potřebnou pro rozvoj 
cestovního ruchu  

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
+ rozvoj integrovaných 
dopravních systémů 
+ využití Vltavské vodní 
cesty pro turistické účely  
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové 
dopravy 
- omezení podpory z 
fondů EU v dalším 
období (po roce 2013) 
- omezení rozvojových 
aktivit v chráněných 
územích 
 

o 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 
+ obyvatelé se o své 
domy starají 

- vysoký podíl 
stárnoucích obyvatel 
- mnoho rezidentů má 
trvalé bydliště mimo obec 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

- odliv obyvatel do jiných 
obcí o 

8 + kvalitní obytné území 
 

- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 

- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU 

o 

9 + výborné geografické i - neexistující zázemí pro + podpora rozvoje  - živelná výstavba + 
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přírodní podmínky pro 
rekreaci 
+ výborné podmínky pro 
turistiku, cykloturistiku, 
hipoturistiku a vodní 
turistiku 
+ dlouhodobé pobyty 
hostů 
+ počet hostů se drží na 
konstantní úrovni 

rekreaci v části území 
dříve spadající do 
hraničního pásma a 
přilehlých oblastech 
- nedostatečná orientace 
na potenciálního 
zákazníka 
 

cestovního ruchu 
+ další rozvoj turistických 
aktivit 

rekreačního zázemí bez 
jednotného konceptu a 
podporující infrastruktury 
- nedostatečná 
propagace regionu 
- Zájmy ochrany přírody 
v konfliktu s rozsáhlejšími 
projekty 

10 + silný potenciál území 
převážně pro cestovní 
ruch 
 

- malá nabídka 
pracovních příležitostí 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního 
kapitálu 
- vysoká míra sezónní 
nezaměstnanosti 
- nedostatek rozvojových 
ploch 
 

+ rozvoj přeshraniční 
spolupráce s Rakouskem 
a Německem 
+ podpora činností 
nezávislých na 
sezónních výkyvech 
+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

- snižování ekonomické 
síly obyvatel 
- přeceňování 
krátkodobých 
ekonomických efektů 
zároveň s neřešeným 
střetem zájmů ochrany 
životního prostředí a 
rozvojových záměrů 
s živelností rozvojových 
aktivit 
- dojezd ekonomicky 
aktivních obyvatel mimo 
území 

- - - 

 

Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie o 

+ 

2. vodní režim 
  

+ 
3. hygiena životního prostředí 
  

- 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

+ 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

+ 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

o 

+ 
7. sociodemografické podmínky o 

8. bydlení o 
9. rekreace 
  

+ 
ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  - - - 

- 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

o 
8. bydlení o 
9. rekreace 
  

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problémový list 
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Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 

 
I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření 

ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

prv.10.1. Přední Výtoň převážně sezónní pracovní příležitos ti    

prv.10.2. Přední Výtoň vysoká nezaměstnanost   

prv.10.3. Přední Výtoň nedostatek rozvojových ploch pro průmysl/výrobu   

 

b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  

ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

prv 1 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P I. zóna CHKO ZxLp   

prv 2 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P I. zóna CHKO ZxLp   

prv 3 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P I. zóna CHKO ZxLp   

prv 4 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P II. zóna CHKO ZxLp   

prv 5 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P II. zóna CHKO ZxLp   

prv 6 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P II. zóna CHKO ZxLp   

prv 7 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P II. zóna CHKO ZxLp   

prv 8 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp   

prv 9 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp   

prv 10 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp   

prv 11 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp   

prv 12 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp   

prv 13 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, RBK - regionální biokoridor ZxLp   

prv 14 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, RBK - regionální biokoridor ZxLp   

prv 15 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, RBK - regionální biokoridor ZxLp   

prv 16 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, RBK - regionální biokoridor ZxLp   

prv 17 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, RBK - regionální biokoridor ZxLp   

prv 18 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp   

prv 19 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

prv 20 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

prv 21 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

prv 22 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

prv 23 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 
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prv 24 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

prv 25 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

prv 26 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

prv 27 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

prv 28 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

prv 29 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

prv 30 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

prv 31 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

prv 32 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

prv 33 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

prv 34 Přední Výtoň hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

 
II. Problémové jevy mimo oblast řešitelnou nástroji ÚPD 

prv.4.1. nadměrná zátěž prostředí vyplývající z turis tické rekreace 

prv .6.1. potřeba prověřit kvalitu silniční s ítě 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přídolí 
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SWOT analýza 
 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 + neexistence sesuvných 

území 
+ výskyt výhradního 
ložiska a CHLÚ v území 

- Většina potenciálně 
využitelných nerostných 
surovin závisí na dovozu 

+ budoucí využití ložisek 
nerostných surovin 
 

- Střety zájmů těžby 
s ochranou životního 
prostředí + 

2 V území se významnější zkoumané jevy nevyskytují o 
3 + dlouhodobě se 

zlepšující kvalita 
životního prostředí 
+ na území kraje s 
výjimkou přízemního 
ozonu nedochází k 
překračování imisních 
limitů látek znečišťujících 
ovzduší 

- skládka nebezpečného 
odpadu (Lověšice) 
- v rámci obce se 
vyskytuje území 
ekologických rizik 
 

+ využívání nových 
technologií v průmyslu a 
při vytápění domácností 
 

- návrat k méně 
ekologickému způsobu 
vytápění 
 

- 

4 + vysoký podíl  území se 
zachovalou krajinou 
+ na území se nachází 
PP 

- potřeba doplnit prvky 
ÚSES v rámci obce 
 

+ revitalizace vodních 
toků a údolních niv 
 

- zvyšující se 
návštěvnost území turisty 
 + 

5 + vyvážený podíl lesů a 
zemědělské půdy 
 

- půdní a klimatické 
podmínky pro 
zemědělství nejsou 
optimální 
- nízký podíl orné půdy 
ze zemědělské půdy 

+ podpora orientace 
zemědělství na tvorbu a 
údržbu krajiny 
+ podpora lesního 
hospodářství 
 

- pokračující zábor půdy 
na výstavbu a těžbu 
 

o 

6 + vysoké procento 
obyvatel napojených na 
vodovod a kanalizaci 
 

- v obci není hromadná 
doprava 

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové 
dopravy 
- omezení podpory z 
fondů EU v dalším 
období (po roce 2013) 

o 

7 + vyšší přirozený 
přírůstek obyvatel 
+ příliv obyvatel do 
menších sídel a 
zvyšování jejich 
životaschopnosti 
+ obec má MŠ a ZŠ 

- odliv obyvatel do 
menších sídel 
- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
- kapacita MŠ je 
nepostačující 
 

+ nabídka kvalitního 
bydlení a pracovních 
příležitostí obyvatelům 
v produktivním věku 
+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

 - možné negativní 
projevy suburbanizačních 
procesů  
- odliv obyvatel do jiných 
obcí 

+ 

8 + kvalitní obytné území 
 

- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 

- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU 

o 
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9 + výborné geografické i 
přírodní podmínky pro 
rekreaci 
+ výborné podmínky pro 
turistiku, cykloturistiku, 
hipoturistiku a vodní 
turistiku 
+ dobré základní zázemí 
pro rozvoj cestovního 
ruchu 

- nedostatečná orientace 
na potenciálního 
zákazníka 
- nedostatek ubytování 
hotelového typu a typu 
ubytovna 
- schází sportoviště 

+ podpora rozvoje 
cestovního ruchu 
+ jednotná standardizace 
služeb 
 

- stagnace nabídky 
turistických aktivit 
- nedostatečná 
propagace regionu 
- Zájmy ochrany přírody 
v konfliktu s rozsáhlejšími 
projekty 

o 

10 + výhodná poloha 
v rámci regionu 
+ vyvážený ekonomický 
růst 

- malá nabídka 
pracovních příležitostí 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního 
kapitálu 
-nedostatek rozvojových 
ploch 
- velmi vysoká 
nezaměstnanost 

+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

- snižování ekonomické 
síly obyvatel 
- vyjížďka ekonomicky 
aktivních obyvatel mimo 
území 
 

- - 

 

 

Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie + 

+ 

2. vodní režim 
  

o 
3. hygiena životního prostředí 
  

- 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

+ 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

o 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

o 

+ 
7. sociodemografické podmínky + 

8. bydlení o 
9. rekreace 
  

o 
ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  - - 

- 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

o 
8. bydlení o 
9. rekreace 
  

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UK-24  AKTUALIZACE  RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV  11. 2012 

 

Č.z. UK24-0708-01  strana 93 

 

Problémový list 
Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 

 
I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření 

ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

prid.4.1. Přídolí nutno prověřit spojitost ÚSES   

prid.7.1. Přídolí nepostačující kapacita mateřských škol   

prid.9.1. Přídolí obec pociťuje nedostatek ubytování hotelového typu   

prid.9.2. Přídolí obec pociťuje nedostatek ubytování typu ubytovna   

prid.9.3. Přídolí v obci schází sportoviště   

prid.10.1. Přídolí vyjížďka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území   

prid.10.2. Přídolí vysoká nezaměstnanost   

prid.10.3. Přídolí nedostatek rozvojových ploch pro průmysl/výrobu   
 

b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  

ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

prid 1 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

prid 2 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

prid 3 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

prid 4 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

prid 5 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

prid 6 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

prid 7 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

prid 8 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

prid 9 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

prid 10 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

prid 11 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

prid 12 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

prid 13 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

prid 14 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

prid 15 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

prid 16 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

prid 17 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

prid 18 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

prid 19 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

prid 20 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

prid 21 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

prid 22 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P OP vedení elektrické sítě ZxLt   

prid 23 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P OP vedení elektrické sítě ZxLt   

prid 24 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P OP vedení elektrické sítě ZxLt   

prid 25 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P OP vedení elektrické sítě ZxLt   

prid 26 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P OP vedení elektrické sítě ZxLt   

prid 27 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P OP veřejného pohřebiště, hřbitova a 
krematoria 

ZxLh   

prid 28 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P OP veřejného pohřebiště, hřbitova a 
krematoria 

ZxLh   

prid 29 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P OP veřejného pohřebiště, hřbitova a 
krematoria 

ZxLh   

prid 30 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P OP veřejného pohřebiště, hřbitova a 
krematoria 

ZxLh   

prid 31 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P region lidové architektury ZxLk   

prid 32 Přídolí hranice zastav itelné plochy (Z) P region lidové architektury ZxLk   

prid 33 Přídolí plocha přestavby (P) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

prid 34 Přídolí plocha přestavby (P) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

prid 35 Přídolí plocha přestavby (P) P OP veřejného pohřebiště, hřbitova a 
krematoria 

ZxLh   

prid 36 Přídolí veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

prid 37 Přídolí veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

prid 38 Přídolí veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

prid 39 Přídolí veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

prid 40 Přídolí veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

prid 41 Přídolí veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

prid 42 Přídolí veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

prid 43 Přídolí veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

prid 44 Přídolí veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

prid 45 Přídolí veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

prid 46 Přídolí veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

prid 47 Přídolí veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

prid 48 Přídolí veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp Ee12 - VVN 110 kV Dasný-
Větřní 
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

prid 49 Přídolí veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp Ee12 - VVN 110 kV Dasný-
Větřní 

prid 50 Přídolí veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, RBK - regionální biokoridor ZxLp Ee12 - VVN 110 kV Dasný-
Větřní 

prid 51 Přídolí veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp Ee12 - VVN 110 kV Dasný-
Větřní 

prid 52 Přídolí veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp Ee12 - VVN 110 kV Dasný-
Větřní 

prid 53 Přídolí veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp Ee3 - VVN 110 kV Přídolí - 
Kaplice 

prid 54 Přídolí veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp Ee3 - VVN 110 kV Přídolí - 
Kaplice 

 
II. Problémové jevy mimo oblast řešitelnou nástroji ÚPD 

prid.1.1.  střety  zájmů těžby s ochranou životního prostředí 

prid.6.1.  obec nemá obs lužnost hromadnou dopravou 
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Přísečná 

 
 
SWOT analýza 
 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 
2 + množství významných 

vodních zdrojů 
+ Potenciál využití toku 
Vltavy převážně pro 
rekreaci 

- nepostačující přirozená 
retenční schopnost 
území 
 

+ Rozvoj vodní turistiky a 
rekreace 
+ Revitalizace toků a 
vodních ekosystémů; 
obnova a ochrana 
přirozeného vodního 
režimu 

-  Vodní turistika 
kapacitně převyšující 
možnosti řeky a z ní 
vyplývající nadměrná 
zátěž dotčeného území 
- Výskyt záplav při 
dlouhotrvajících deštích 
 

+ 

3 V území se významnější zkoumané jevy nevyskytují.  o 
4 + na území se nachází 

CHKO 
- neexistence jednotné 
koncepce ochrany 
přírody a krajiny 
 

+ využití vysokého 
potenciálu nenarušené 
kvality 
 

- nízká motivace obyvatel 
ke zvyšování kvality 
životního prostředí svého 
okolí 
- snížení druhové 
rozmanitosti v krajině 
 

+ 

5 + vyvážený podíl 
zemědělské půdy a lesů 
+ vysoký podíl orné půdy 
ze zemědělské půdy 

- půdní a klimatické 
podmínky pro 
zemědělství nejsou 
optimální 

+ podpora zemědělství 
+ podpora lesního 
hospodářství 
 

- pokračující zábor půdy 
na výstavbu a těžbu 
 o 

6 + vysoké procento 
obyvatel napojených na 
vodovod 
+ železniční spojení 
+ obec má dobrou 
obslužnost hromadnou 
dopravou 

- obec nemá kanalizaci 
 

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové 
dopravy 
- omezení podpory z 
fondů EU v dalším 
období (po roce 2013) 

o 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 
+ obec má MŠ 

- vysoký podíl 
stárnoucích obyvatel 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

- odliv obyvatel do jiných 
obcí + 

8 + kvalitní obytné území 
 

- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 
- nedostatek rozvojových 
ploch 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 

- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU + 

9 Data týkajíc í se zkoumaných jevů nejsou k dispozici. o 
10 + výhodná poloha v 

rámci regionu 
+ vyvážený ekonomický 
růst 

- malá nabídka 
pracovních příležitostí 
 
 

+ podpora činností 
nezávislých na 
sezónních výkyvech 
+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

- snižování ekonomické 
síly obyvatel 
- vyjížďka ekonomicky 
aktivních obyvatel mimo 
území 
 

o 
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Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie o 

+ 

2. vodní režim 
  

+ 
3. hygiena životního prostředí 
  

o 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

+ 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

o 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

o 

+ 
7. sociodemografické podmínky + 

8. bydlení + 
9. rekreace 
  

o 
ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  o 

+ 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

o 
8. bydlení + 
9. rekreace 
  

o 

 

 
Problémový list 

Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 

 
I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření 

ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

pris.6.1. Přísečná nutno prověřit problematiku doplnění odkanalizování   

pris.8.1. Přísečná obec nemá dostatek rozvojových ploch pro bydlení   

pris.10.1.  Přísečná vy jížďka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území   
 

b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  

ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

pris 1 Přísečná 
ČOV - čistírna odpadních vod 
místní B 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

pris 2 Přísečná 
ČOV - čistírna odpadních vod 
místní B aktivní zóna záplavového území ZxLp   

pris 3 Přísečná 
ČOV - čistírna odpadních vod 
místní B ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp   

pris 4 Přísečná silnice I. třídy L poddolované území ZxLp   

pris 5 Přísečná silnice I. třídy L OP vedení elektrické sítě ZxLt   

pris 6 Přísečná silnice I. třídy L poddolované území ZxLp   

pris 7 Přísečná silnice I. třídy L OP vedení elektrické sítě ZxLt   
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

pris 8 Přísečná hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

pris 9 Přísečná hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

pris 10 Přísečná hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

pris 11 Přísečná hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

pris 12 Přísečná hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

pris 13 Přísečná hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

pris 14 Přísečná hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

pris 15 Přísečná hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

pris 16 Přísečná hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

pris 17 Přísečná hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

pris 18 Přísečná hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

pris 19 Přísečná hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

pris 20 Přísečná hranice zastav itelné plochy (Z) P OP v lečky ZxLt   

pris 21 Přísečná hranice zastav itelné plochy (Z) P OP vedení elektrické sítě ZxLt   

pris 22 Přísečná hranice zastav itelné plochy (Z) P OP vedení elektrické sítě ZxLt   

pris 23 Přísečná hranice zastav itelné plochy (Z) P OP vedení elektrické sítě ZxLt   

pris 24 Přísečná hranice zastav itelné plochy (Z) P OP vedení elektrické sítě ZxLt   

pris 25 Přísečná hranice zastav itelné plochy (Z) P OP vedení elektrické sítě ZxLt   

pris 26 Přísečná hranice zastav itelné plochy (Z) P OP vedení elektrické sítě ZxLt   

pris 27 Přísečná hranice zastav itelné plochy (Z) P OP plynovodu ZxLt   

pris 28 Přísečná hranice zastav itelné plochy (Z) P OP plynovodu ZxLt   

pris 29 Přísečná hranice zastav itelné plochy (Z) P PHO - pásmo hygienické ochrany - 
vyhlášené 

ZxLh   

pris 30 Přísečná plocha přestavby (P) P OP silnice I. třídy ZxLt   

pris 31 Přísečná veřejně prospěšné stavby (VPS) P poddolované území ZxLp D13/3 - Český Krumlov 

pris 32 Přísečná veřejně prospěšné stavby (VPS) P poddolované území ZxLp D13/2 - úsek Rájov - Český 
Krumlov (východ) 
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Rožmberk nad Vltavou 

 
 
SWOT analýza 
 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 
2 + množství významných 

vodních zdrojů 
+ Potenciál využití toku 
Vltavy převážně pro 
rekreaci 

- nepostačující přirozená 
retenční schopnost 
území 
 

+ Rozvoj vodní turistiky a 
rekreace 
+ Revitalizace toků a 
vodních ekosystémů; 
obnova a ochrana 
přirozeného vodního 
režimu 

-  Vodní turistika 
kapacitně převyšující 
možnosti řeky a z ní 
vyplývající nadměrná 
zátěž dotčeného území 
- Výskyt záplav při 
dlouhotrvajících deštích 

+ 

3 + dlouhodobě se 
zlepšující kvalita 
životního prostředí 
  

- v rámci obce se 
vyskytuje území 
ekologických rizik 
- návrat k méně 
ekologickému způsobu 
vytápění 

+ využívání nových 
technologií v průmyslu a 
při vytápění domácností 
 

- rostoucí hustota silniční 
dopravy, zvláště na ose 
České Budějovice – 
Německo 
 

- 

4 + vysoký podíl  území se 
zachovalou krajinou 
 

- nárazově vysoké 
zatížení krajiny turisty 
 

+ revitalizace vodních 
toků a údolních niv 
 

- zvyšující se 
návštěvnost území turisty 
- prvky ÚSES nenavazují 
na ÚSES okolních obcí 

+ 

5 + vyvážený podíl lesů a 
zemědělské půdy 
 

- velmi nízký podíl orné 
půdy ze zemědělské 
půdy 
 

+ podpora orientace 
zemědělství na tvorbu a 
údržbu krajiny 
+ podpora lesního 
hospodářství 

- pokračující zábor půdy 
na výstavbu a těžbu 
- konflikt využití území 
pro rekreaci a tendence 
ochrany lesů 

o 

6 + dobrá základní silniční 
síť  
+ vysoké procento 
obyvatel napojených na 
vodovod a kanalizaci 
+ značný počet 
turistických stezek 
 

- nízká vybavenost 
dopravní infrastrukturou 
potřebnou pro rozvoj 
cestovního ruchu  
- omezená využitelnost 
vodní cesty Vltava pro 
vodní dopravu v 
důsledku nedostatečné 
vybavenosti 
- nedostatečná frekvence 
spojů hromadné dopravy 

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
+ využití Vltavské vodní 
cesty pro turistické účely  
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové 
dopravy 
- omezení podpory z 
fondů EU v dalším 
období (po roce 2013) 
 

+ 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

- odliv obyvatel do jiných 
obcí + 

8 + kvalitní obytné území 
 

- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 

- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU 

o 
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9 + výborné geografické i 
přírodní podmínky pro 
rekreaci 
+ výborné podmínky pro 
turistiku, cykloturistiku, 
hipoturistiku a vodní 
turistiku 
+ dobré základní zázemí 
pro rozvoj cestovního 
ruchu 
 

- schází sportoviště + podpora rozvoje 
cestovního ruchu 
+ jednotná standardizace 
služeb 
 

- stagnace nabídky 
turistických aktivit 
- nedostatečná 
propagace regionu 
- Zájmy ochrany přírody 
v konfliktu s rozsáhlejšími 
projekty 

+ 

10 + výhodná poloha 
regionu v rámci Evropy 
+ silný potenciál území 
převážně pro cestovní 
ruch 
 

- malá nabídka 
pracovních příležitostí 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního 
kapitálu 
- velmi vysoká 
nezaměstnanost 
 

+ rozvoj přeshraniční 
spolupráce s Rakouskem 
a Německem 
+ podpora činností 
nezávislých na 
sezónních výkyvech 
+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

- snižování ekonomické 
síly obyvatel 
- přeceňování 
krátkodobých 
ekonomických efektů 
zároveň s neřešeným 
střetem zájmů ochrany 
životního prostředí a 
rozvojových záměrů 
s živelností rozvojových 
aktivit 

- - - 

 

 

Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie o 

+ 

2. vodní režim 
  

+ 
3. hygiena životního prostředí 
  

- 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

+ 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

o 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

+ 

+ 
7. sociodemografické podmínky + 
8. bydlení o 
9. rekreace 
  

+ 
ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  - - - 

- 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

+ 
8. bydlení o 
9. rekreace 
  

+ 
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Problémový list 

Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 

 
I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření 

ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

roz.9.1. 
Rožmberk nad 
Vltavou v  obci schází sportov iště   

roz.10.1. 
Rožmberk nad 
Vltavou 

převážně sezónní pracovní příležitos ti   

roz.10.2. 
Rožmberk nad 
Vltavou 

vysoká nezaměstnanost   

 

b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  

ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

roz 1 
Rožmberk nad 
Vltavou 

kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L OP památkové zóny ZxLk   

roz 2 
Rožmberk nad 
Vltavou 

kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L OP památkové zóny ZxLk   

roz 3 
Rožmberk nad 
Vltavou 

kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L OP památkové zóny ZxLk   

roz 4 
Rožmberk nad 
Vltavou 

kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L OP památkové zóny ZxLk   

roz 5 
Rožmberk nad 
Vltavou 

vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L OP památkové zóny ZxLk   

roz 6 
Rožmberk nad 
Vltavou 

vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L OP památkové zóny ZxLk   

roz 7 
Rožmberk nad 
Vltavou 

vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L OP památkové zóny ZxLk   

roz 8 
Rožmberk nad 
Vltavou 

kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L OP památkové zóny ZxLk   

roz 9 
Rožmberk nad 
Vltavou 

kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp (ÚP Rožmberk n.Vltavou) 

roz 10 
Rožmberk nad 
Vltavou 

kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L OP památkové zóny ZxLk   

roz 11 
Rožmberk nad 
Vltavou 

kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

roz 12 
Rožmberk nad 
Vltavou 

kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

roz 13 
Rožmberk nad 
Vltavou 

kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L OP památkové zóny ZxLk   

roz 14 
Rožmberk nad 
Vltavou 

kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

roz 15 
Rožmberk nad 
Vltavou 

kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

roz 16 
Rožmberk nad 
Vltavou 

kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L OP památkové zóny ZxLk   

roz 17 
Rožmberk nad 
Vltavou 

kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

roz 18 
Rožmberk nad 
Vltavou 

kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

roz 19 
Rožmberk nad 
Vltavou 

vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L OP památkové zóny ZxLk   

roz 20 
Rožmberk nad 
Vltavou 

vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

roz 21 
Rožmberk nad 
Vltavou 

vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

roz 22 
Rožmberk nad 
Vltavou 

vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L OP památkové zóny ZxLk   

roz 23 
Rožmberk nad 
Vltavou 

vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

roz 24 
Rožmberk nad 
Vltavou 

vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

roz 25 
Rožmberk nad 
Vltavou 

kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L OP památkové zóny ZxLk   

roz 26 
Rožmberk nad 
Vltavou 

kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

roz 27 
Rožmberk nad 
Vltavou 

kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

roz 28 
Rožmberk nad 
Vltavou 

kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp (ÚP Rožmberk n.Vltavou) 

roz 29 
Rožmberk nad 
Vltavou 

kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L OP památkové zóny ZxLk   

roz 30 
Rožmberk nad 
Vltavou 

kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

roz 31 
Rožmberk nad 
Vltavou 

kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

roz 32 
Rožmberk nad 
Vltavou 

kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L nemovitá kulturní památka ZxLk   

roz 33 
Rožmberk nad 
Vltavou 

kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L nemovitá kulturní památka ZxLk   

roz 34 
Rožmberk nad 
Vltavou 

vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L OP památkové zóny ZxLk   

roz 35 
Rožmberk nad 
Vltavou 

vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

roz 36 
Rožmberk nad 
Vltavou 

vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

roz 37 
Rožmberk nad 
Vltavou 

vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L nemovitá kulturní památka ZxLk   

roz 38 
Rožmberk nad 
Vltavou 

vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L nemovitá kulturní památka ZxLk   

roz 39 Rožmberk nad 
Vltavou 

ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

P OP památkové zóny ZxLk LBC11 - Lokální biocentrum 
v ložené do mezofi lní buč inné 
osy nadregionálního 
biokoridoru -  

roz 40 Rožmberk nad 
Vltavou 

ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

P OP památkové zóny ZxLk LBC7 - Lokální biocentrum 
v ložené do mezofi lní buč inné 
osy nadregionálního 
biokoridoru 

roz 41 Rožmberk nad 
Vltavou 

ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

P OP památkové zóny ZxLk LBC9 - Lokální biocentrum 
v ložené do mezofi lní buč inné 
osy nadregionálního 
biokoridoru 

roz 42 Rožmberk nad 
Vltavou 

hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

roz 43 Rožmberk nad 
Vltavou 

hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

roz 44 Rožmberk nad 
Vltavou 

hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

roz 45 Rožmberk nad 
Vltavou 

hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   
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roz 46 Rožmberk n. Vlt.  hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální biokor.  ZxLp   

roz 47 Rožmberk nad 
Vltavou 

hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

roz 48 Rožmberk nad 
Vltavou 

hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxZ   

roz 49 Rožmberk nad 
Vltavou 

hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxZ   

roz 50 Rožmberk nad 
Vltavou 

hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxZ   

roz 51 Rožmberk nad 
Vltavou 

hranice zastav itelné plochy (Z) P městská památková zóna ZxLk   

roz 52 Rožmberk nad 
Vltavou 

hranice zastav itelné plochy (Z) P městská památková zóna ZxLk   

roz 53 Rožmberk nad 
Vltavou 

hranice zastav itelné plochy (Z) P OP památkové zóny ZxLk   

roz 54 Rožmberk nad 
Vltavou 

hranice zastav itelné plochy (Z) P OP památkové zóny ZxLk   

roz 55 Rožmberk nad 
Vltavou 

hranice zastav itelné plochy (Z) P OP památkové zóny ZxLk   

roz 56 Rožmberk nad 
Vltavou 

hranice zastav itelné plochy (Z) P OP památkové zóny ZxLk   

roz 57 Rožmberk nad 
Vltavou 

hranice zastav itelné plochy (Z) P OP památkové zóny ZxLk   

roz 58 Rožmberk nad 
Vltavou 

hranice zastav itelné plochy (Z) P OP památkové zóny ZxLk   

roz 59 Rožmberk nad 
Vltavou 

hranice zastav itelné plochy (Z) P OP památkové zóny ZxLk   

roz 60 Rožmberk nad 
Vltavou 

hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

roz 61 Rožmberk nad 
Vltavou 

hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

roz 62 Rožmberk nad 
Vltavou 

hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

roz 63 Rožmberk nad 
Vltavou 

hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

roz 64 Rožmberk nad 
Vltavou 

hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

roz 65 Rožmberk nad 
Vltavou 

hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

roz 66 Rožmberk nad 
Vltavou 

hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

roz 67 Rožmberk nad 
Vltavou 

hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

roz 68 Rožmberk nad 
Vltavou 

hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

roz 69 Rožmberk nad 
Vltavou 

hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

roz 70 Rožmberk nad 
Vltavou 

hranice zastav itelné plochy (Z) P OP veřejného pohřebiště, hřbitova a 
krematoria 

ZxLh   

roz 71 Rožmberk nad 
Vltavou 

plocha přestavby (P) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

roz 72 Rožmberk nad 
Vltavou 

plocha přestavby (P) P městská památková zóna ZxLk   

roz 73 Rožmberk nad 
Vltavou 

plocha přestavby (P) P městská památková zóna ZxLk   

roz 74 Rožmberk nad 
Vltavou 

plocha přestavby (P) P městská památková zóna ZxLk   

roz 75 Rožmberk nad 
Vltavou 

plocha přestavby (P) P OP památkové zóny ZxLk   

roz 76 Rožmberk nad 
Vltavou 

plocha přestavby (P) P OP památkové zóny ZxLk   

roz 77 Rožmberk n. Vlt.  plocha přestavby (P) P OP památkové zóny ZxLk   



AKTUALIZACE  RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV  11. 2012  UK-24 

 

strana 104   Č.z. UK24-0708-01 

 

ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

roz 78 Rožmberk nad 
Vltavou 

plocha přestavby (P) P OP památkové zóny ZxLk   

roz 79 Rožmberk nad 
Vltavou 

plocha přestavby (P) P OP památkové zóny ZxLk   

roz 80 Rožmberk nad 
Vltavou 

plocha přestavby (P) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

roz 81 Rožmberk nad 
Vltavou 

plocha přestavby (P) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

roz 82 Rožmberk nad 
Vltavou 

plocha přestavby (P) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

roz 83 Rožmberk nad 
Vltavou 

plocha přestavby (P) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

roz 84 Rožmberk nad 
Vltavou 

plocha přestavby (P) P OP veřejného pohřebiště, hřbitova a 
krematoria 

ZxLh   

roz 85 Rožmberk nad 
Vltavou 

plocha přestavby (P) P OP veřejného pohřebiště, hřbitova a 
krematoria 

ZxLh   

roz 86 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 87 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 88 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 89 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 90 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 91 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 92 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 93 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 94 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 95 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 96 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 97 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 98 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 99 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 100 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 101 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 102 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 103 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 
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roz 104 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 105 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 106 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 107 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 108 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 109 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 110 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 111 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 112 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 113 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 114 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxZ D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 115 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxZ D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 116 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxZ D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 117 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxZ D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 118 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxZ D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 119 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 120 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P městská památková zóna ZxLk D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 121 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P městská památková zóna ZxLk D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 122 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P OP památkové zóny ZxLk D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 123 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P OP památkové zóny ZxLk D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 124 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P nemovitá kulturní památka ZxLk D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 125 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P nemovitá kulturní památka ZxLk D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 126 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P nemovitá kulturní památka ZxLk D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 127 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P nemovitá kulturní památka ZxLk D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 
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roz 128 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P nemovitá kulturní památka ZxLk D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 129 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P nemovitá kulturní památka ZxLk D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 130 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P nemovitá kulturní památka ZxLk D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 131 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P nemovitá kulturní památka ZxLk D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 132 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P nemovitá kulturní památka ZxLk D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 133 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P nemovitá kulturní památka ZxLk D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 134 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P nemovitá kulturní památka ZxLk D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 135 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P nemovitá kulturní památka ZxLk D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 136 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P nemovitá kulturní památka ZxLk D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 137 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P nemovitá kulturní památka ZxLk D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 138 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P nemovitá kulturní památka ZxLk D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 139 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P nemovitá kulturní památka ZxLk D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 140 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P nemovitá kulturní památka ZxLk D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 141 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P nemovitá kulturní památka ZxLk D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 142 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P nemovitá kulturní památka ZxLk D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 143 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P nemovitá kulturní památka ZxLk D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 144 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P nemovitá kulturní památka ZxLk D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 145 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P nemovitá kulturní památka ZxLk D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 146 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 147 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 148 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 149 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 150 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 151 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

roz 152 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 153 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 154 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 155 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 156 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 157 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

roz 158 Rožmberk nad 
Vltavou 

veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

 
 
II. Problémové jevy mimo oblast řešitelnou nástroji ÚPD 

roz.4.1.  nadměrná zátěž prostředí vyplývající z turis tické rekreace 

roz.6.1.  obec nemá dostatečně dobrou obslužnost hromadnou dopravou 
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Srnín 

 
 
SWOT analýza 
 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 
2 V území se významnější zkoumané jevy nevyskytují o 
3 + dlouhodobě se 

zlepšující kvalita 
životního prostředí 
  

- v rámci obce se 
vyskytuje území 
ekologických rizik 

+ využívání nových 
technologií v průmyslu a 
při vytápění domácností 
 

- rostoucí hustota silniční 
dopravy, zvláště na ose 
České Budějovice – 
Německo 

- 

4 + na území se nachází 
CHKO 

- neexistence jednotné 
koncepce ochrany 
přírody a krajiny 
 

+ využití vysokého 
potenciálu nenarušené 
kvality 
 

- nízká motivace obyvatel 
ke zvyšování kvality 
životního prostředí svého 
okolí 

+ 

5 + velmi vysoký podíl lesů 
+ relativně dobrý 
zdravotní stav lesů 
 

- půdní a klimatické 
podmínky pro 
zemědělství nejsou 
optimální 
- relativně nízký podíl 
zemědělské půdy 

+ podpora orientace 
zemědělství na tvorbu a 
údržbu krajiny 
+ podpora lesního 
hospodářství 
 

- rozšíření lesních 
škůdců v závislosti na 
rozhodnutích o způsobu 
obhospodařování lesů v 
NP 
 

+ 

6 + vysoké procento 
obyvatel napojených na 
vodovod a kanalizaci 
+ cyklostezky 
+ železniční spojení 

- všechny části obce 
nejsou napojeny na 
kanalizaci 

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové 
dopravy 
- omezení podpory z 
fondů EU 

+ 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 
+ příliv obyvatel do 
menších sídel a 
zvyšování jejich 
životaschopnosti 

- odliv obyvatel do 
menších sídel 
- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
 

+ nabídka kvalitního 
bydlení a pracovních 
příležitostí obyvatelům 
v produktivním věku 
+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

 - možné negativní 
projevy suburbanizačních 
procesů  
- odliv obyvatel do jiných 
obcí 

+ 

8 + kvalitní obytné území 
 

- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 

- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU 

o 

9 Data týkajíc í se zkoumaných jevů nejsou k dispozici. o 
10 + silný potenciál území 

převážně pro cestovní 
ruch 
 

- malá nabídka 
pracovních příležitostí 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního 
kapitálu 
- relativně vysoká 
nezaměstnanost 

+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

- snižování ekonomické 
síly obyvatel 
- vyjížďka ekonomicky 
aktivních obyvatel mimo 
území 

- 
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Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie o 

+ 

2. vodní režim 
  

o 
3. hygiena životního prostředí 
  

- 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

+ 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

+ 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

+ 

+ 
7. sociodemografické podmínky + 

8. bydlení o 
9. rekreace 
  

o 
ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  - 

- 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

+ 
8. bydlení o 
9. rekreace 
  

o 

 

 
Problémový list 

Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 

 
I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření 

ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

srn.6.1. Srnín nutno prověřit problematiku doplnění odkanalizování   

srn.10.1.  Srnín vy jížďka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území   

srn.10.2.  Srnín relativně vysoká nezaměstnanost   

 

b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  

ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

srn 1 Srnín 
ČS - čerpací stanice odpadních 
vod B OP železniční tratě regionální ZxLt   

srn 2 Srnín 
ČOV - čistírna odpadních vod 
místní B OP železniční tratě regionální ZxLt   

srn 3 Srnín hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

srn 4 Srnín hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

srn 5 Srnín hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

srn 6 Srnín hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

srn 7 Srnín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

srn 8 Srnín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

srn 9 Srnín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

srn 10 Srnín hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

srn 11 Srnín hranice zastav itelné plochy (Z) P PHO - pásmo hygienické ochrany - 
vyhlášené 

ZxLh   

srn 12 Srnín plocha přestavby (P) P PHO - pásmo hygienické ochrany - 
vyhlášené 

ZxLh   

srn 13 Srnín veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D13/2 - úsek Rájov - Český 
Krumlov (východ) 
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Světlík 

 
 
SWOT analýza 
 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 
2 V území se významnější zkoumané jevy nevyskytují o 
3 + dlouhodobě se 

zlepšující kvalita 
životního prostředí 
  

- v rámci obce se 
vyskytuje území 
ekologických rizik 
- návrat k méně 
ekologickému způsobu 
vytápění 

+ využívání nových 
technologií v průmyslu a 
při vytápění domácností 
 

- rostoucí hustota silniční 
dopravy, zvláště na ose 
České Budějovice – 
Německo 
 

- 

4 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 
5 + vyvážený podíl lesů a 

zemědělské půdy 
 

- půdní a klimatické 
podmínky pro 
zemědělství nejsou 
optimální 
- nízký podíl orné půdy 
ze zemědělské půdy 

+ podpora orientace 
zemědělství na tvorbu a 
údržbu krajiny 
+ podpora lesního 
hospodářství 
 

- pokračující zábor půdy 
na výstavbu a těžbu 
 

o 

6 + vysoké procento 
obyvatel napojených na 
vodovod a kanalizaci 
+ nové veřejné osvětleni 
+ nové silnice 
 

- nízká vybavenost 
dopravní infrastrukturou 
potřebnou pro rozvoj 
cestovního ruchu  

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové 
dopravy 
- omezení podpory z 
fondů EU v dalším 
období (po roce 2013) 
 

+ 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 
 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

- odliv obyvatel do jiných 
obcí + 

8 + kvalitní obytné území 
 

- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 
 

- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU + 

9 + výborné geografické i 
přírodní podmínky pro 
rekreaci turistiku, 
cykloturistiku, 
hipoturistiku a vodní 
turistiku 
 

- opakovaně odmítnut 
návrh na cyklostezku 

+ podpora rozvoje 
cestovního ruchu 
+ jednotná standardizace 
služeb 
 

- stagnace nabídky 
turistických aktivit 
- nedostatečná 
propagace regionu 
- Zájmy ochrany přírody 
v konfliktu s rozsáhlejšími 
projekty 

o 

10 + silný potenciál území 
převážně pro cestovní 
ruch 
 

- malá nabídka 
pracovních příležitostí 
- velmi vysoká 
nezaměstnanost 
-nedostatek rozvojových 
ploch 

+ podpora činností 
nezávislých na 
sezónních výkyvech 
+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

- snižování ekonomické 
síly obyvatel 
 - - - 
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Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie o 

- 

2. vodní režim 
  

o 
3. hygiena životního prostředí 
  

- 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

o 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

o 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

+ 

+ 
7. sociodemografické podmínky + 

8. bydlení + 
9. rekreace 
  

o 
ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  - - - 

- 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

+ 
8. bydlení o 
9. rekreace 
  

o 
 

 
Problémový list 

Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 

 
I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření 

ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

sve.9.1.  Světlík  neprůchozí návrh cyklostezky   

sve.10.1.  Světlík  velmi vysoká nezaměstnanost   

sve.10.2.  Světlík  nedostatek rozvojových ploch pro průmysl/výrobu   

 

b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  

ID 
střetu 

Obec Světlík ZÁMĚR (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

sve 1 Světlík  hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

sve 2 Světlík  hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

sve 3 Světlík  hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

sve 4 Světlík  hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

sve 5 Světlík  hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

sve 6 Světlík  hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

sve 7 Světlík  hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

sve 8 Světlík  hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   
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Větřní 

 
 
SWOT analýza 
 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 
2 + množství významných 

vodních zdrojů 
+ Potenciál využití toku 
Vltavy převážně pro 
rekreaci 

- nepostačující přirozená 
retenční schopnost 
území 
 

+ Rozvoj vodní turistiky a 
rekreace 
+ Revitalizace toků a 
vodních ekosystémů; 
obnova a ochrana 
přirozeného vodního 
režimu 
 

-  Vodní turistika 
kapacitně převyšující 
možnosti řeky a z ní 
vyplývající nadměrná 
zátěž dotčeného území 
- Výskyt záplav při 
dlouhotrvajících deštích 

+ 

3 + dlouhodobě se 
zlepšující kvalita 
životního prostředí 
  

- v rámci obce se 
vyskytuje území 
ekologických rizik 
- návrat k méně 
ekologickému způsobu 
vytápění 

+ využívání nových 
technologií v průmyslu a 
při vytápění domácností 
 

- rostoucí hustota silniční 
dopravy, zvláště na ose 
České Budějovice – 
Německo 
 

- 

4 + podíl  území se 
zachovalou krajinou 
 

- potřeba doplnit prvky 
ÚSES v rámci obce 
 

+ revitalizace vodních 
toků a údolních niv 
+ obnova remízků a 
členění krajiny 
v drobnějším měřítku 

- nízká motivace obyvatel 
ke zvyšování kvality 
životního prostředí svého 
okolí 
- zvyšující se 
návštěvnost území turisty 
- snížení druhové 
rozmanitosti v krajině 

+ 

5 + vyvážený podíl lesů a 
zemědělské půdy 
 

- půdní a klimatické 
podmínky pro 
zemědělství nejsou 
optimální 
- nízký podíl orné půdy 
ze zemědělské půdy 

+ podpora orientace 
zemědělství na tvorbu a 
údržbu krajiny 
+ podpora lesního 
hospodářství 
 

- konflikt využití území 
pro rekreaci a tendence 
ochrany lesů 
 
 

o 

6 + dobrá základní silniční 
síť  
+ železniční napojení 
+ vysoké procento 
obyvatel napojených na 
vodovod a kanalizaci 
 

- nízká vybavenost 
dopravní infrastrukturou 
potřebnou pro rozvoj 
cestovního ruchu  
-některé části obce 
nejsou napojeny na 
vodovodní a kanalizační 
síť 
- omezená využitelnost 
vodní cesty Vltava pro 
vodní dopravu v 
důsledku nedostatečné 
vybavenosti 

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
+ rozvoj integrovaných 
dopravních systémů 
+ využití Vltavské vodní 
cesty pro turistické účely  
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové 
dopravy 
- omezení podpory z 
fondů EU v dalším 
období (po roce 2013) 
 o 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 
+ obec má MŠ a ZŠ 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
- kapacity MŠ 
nepostačují 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

- odliv obyvatel do jiných 
obcí 

+ 
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8 + kvalitní obytné území 
 

- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 

- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU 

+ 

9 + existující zázemí pro 
rekreaci v části území 
+ výborné podmínky pro 
turistiku, cykloturistiku, 
hipoturistiku a vodní 
turistiku 
 

- malý počet nabídek 
zahrnujících vícedenní 
pobyt 
- nedostatečná orientace 
na potenciálního 
zákazníka 
- pokles počtu hostů 

+ podpora rozvoje 
cestovního ruchu 
+ další rozvoj turistických 
aktivit 

- stagnace nabídky 
turistických aktivit 
- nedostatečná 
propagace regionu 
 

o 

10 + vyvážený ekonomický 
růst 

- malá nabídka 
pracovních příležitostí 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního 
kapitálu 
- neustále se zvyšující 
nezaměstnanost 
-nedostatek rozvojových 
ploch 

+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

- snižování ekonomické 
síly obyvatel 
 

- - - 

 

 

Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie o 

+ 

2. vodní režim 
  

+ 
3. hygiena životního prostředí 
  

- 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

+ 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

o 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

o 

+ 
7. sociodemografické podmínky + 

8. bydlení + 
9. rekreace 
  

o 
ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  - - - 

- 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

o 
8. bydlení + 
9. rekreace 
  

o 
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Problémový list 

Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 

 
I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření 

ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

vet.4.1. Větřní nutno prověřit spojitos t ÚSES   

vet.6.1. Větřní nutno prověřit problematiku doplnění odkanalizování   

vet.6.2. Větřní nutno prověřit problematiku doplnění vodovodní sítě   

vet.7.1. Větřní nepostačujíc í kapacita mateřských škol   

vet.10.1.  Větřní relativně vysoká nezaměstnanost   

vet.10.2.  Větřní nedostatek rozvojových ploch pro průmysl/výrobu   

 

b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  

ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

vet 1 Větřní 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L poddolované území ZxLp   

vet 2 Větřní 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L poddolované území ZxLp   

vet 3 Větřní hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

vet 4 Větřní hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

vet 5 Větřní hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

vet 6 Větřní hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

vet 7 Větřní hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

vet 8 Větřní hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

vet 9 Větřní hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

vet 10 Větřní hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

vet 11 Větřní hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

vet 12 Větřní hranice zastav itelné plochy (Z) P poddolované území ZxLp   

vet 13 Větřní hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

vet 14 Větřní hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

vet 15 Větřní hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

vet 16 Větřní hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

vet 17 Větřní hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

vet 18 Větřní hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

vet 19 Větřní hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

vet 20 Větřní hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

vet 21 Větřní hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

vet 22 Větřní hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

vet 23 Větřní hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

vet 24 Větřní hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

vet 25 Větřní hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

vet 26 Větřní hranice zastav itelné plochy (Z) P region lidové architektury ZxLk   

vet 27 Větřní hranice zastav itelné plochy (Z) P region lidové architektury ZxLk   

vet 28 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

vet 29 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

vet 30 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

vet 31 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

vet 32 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

vet 33 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

vet 34 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

vet 35 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

vet 36 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

vet 37 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, RBC - regionální biocentrum ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

vet 38 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

vet 39 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

vet 40 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P poddolované území ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

vet 41 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P poddolované území ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

vet 42 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

vet 43 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

vet 44 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

vet 45 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

vet 46 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

vet 47 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

vet 48 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

vet 49 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

vet 50 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

vet 51 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

vet 52 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

vet 53 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

vet 54 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

vet 55 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

vet 56 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D46 - Č. Krumlov - Rožmberk 
nad Vlt. - křiž. s II/163 

vet 57 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P poddolované území ZxLp D48 - přeložka Větřní 

vet 58 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp Ee12 - VVN 110 kV Dasný-
Větřní 

vet 59 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp Ee12 - VVN 110 kV Dasný-
Větřní 

vet 60 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp Ee12 - VVN 110 kV Dasný-
Větřní 

vet 61 Větřní veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp Ee12 - VVN 110 kV Dasný-
Větřní 
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Věžovatá Pláně 

 
 
SWOT analýza 
 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 
2 V území se významnější zkoumané jevy nevyskytují o 
3 V území se významnější zkoumané jevy nevyskytují.  o 
4 + na území se nachází 

PP 
- neexistence jednotné 
koncepce ochrany 
přírody a krajiny 
 

+ využití vysokého 
potenciálu nenarušené 
kvality 
 

- nízká motivace obyvatel 
ke zvyšování kvality 
životního prostředí svého 
okolí 

+ 

5 + velmi vysoký podíl lesů 
+ vysoký podíl 
zemědělské půdy 
 

- nízký podíl orné půdy 
ze zemědělské půdy 
 

+ podpora orientace 
zemědělství na tvorbu a 
údržbu krajiny 
+ podpora lesního 
hospodářství 

- pokračující zábor půdy 
na výstavbu a těžbu 
 o 

6 + vysoké procento 
obyvatel napojených na 
vodovod  
- hotový projekt na 
výstavbu kanalizace 
 

- nízká vybavenost 
dopravní infrastrukturou 
potřebnou pro rozvoj 
cestovního ruchu  
- obec nemá kanalizaci 

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové 
dopravy 
- omezení podpory z 
fondů EU v dalším 
období (po roce 2013) 

o 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

- odliv obyvatel do jiných 
obcí + 

8 + kvalitní obytné území 
 

- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 

- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU 

o 

9 Data týkajíc í se zkoumaných jevů nejsou k dispozici. o 
10 + nižší nezaměstnanost 

+ vyvážený ekonomický 
růst 

- malá nabídka 
pracovních příležitostí 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního 
kapitálu 

+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

- snižování ekonomické 
síly obyvatel 
- vyjížďka ekonomicky 
aktivních obyvatel mimo 
území 

+ 
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Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie o 

+ 

2. vodní režim 
  

o 
3. hygiena životního prostředí 
  

o 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

+ 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

o 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

o 

+ 
7. sociodemografické podmínky + 

8. bydlení o 
9. rekreace 
  

o 
ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  + 

+ 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

o 
8. bydlení o 
9. rekreace 
  

o 
 

 

Problémový list 

Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 
 

I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření 

ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

vp.6.1. Věžovatá Pláně nutno prověřit problematiku doplnění odkanalizování   

vp.10.1. Věžovatá Pláně vy jížďka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území   

vp.10.2. Věžovatá Pláně malá nabídka pracovních příležitos tí   

 

b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  
ID 

střetu 
Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 

střetu 
druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

vp 1 Věžovatá Pláně hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

vp 2 Věžovatá Pláně hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

vp 3 Věžovatá Pláně hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

vp 4 Věžovatá Pláně hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

vp 5 Věžovatá Pláně hranice zastav itelné plochy (Z) P OP veřejného pohřebiště, hřbitova a 
krematoria 

ZxLh   

vp 6 Věžovatá Pláně plocha přestavby (P) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

vp 7 Věžovatá Pláně plocha přestavby (P) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

vp 8 Věžovatá Pláně veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp Ee3 - VVN 110 kV Přídolí - 
Kaplice 

vp 9 Věžovatá Pláně veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp Ee3 - VVN 110 kV Přídolí - 
Kaplice 
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Vyšší Brod 

 
 
SWOT analýza 
 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 
2 + množství významných 

vodních zdrojů 
+ Potenciál využití toku 
Vltavy převážně pro 
rekreaci 

- nepostačující přirozená 
retenční schopnost 
území 
 

+ Rozvoj vodní turistiky a 
rekreace 
+ Revitalizace toků a 
vodních ekosystémů; 
obnova a ochrana 
přirozeného vodního 
režimu 

-  Vodní turistika 
kapacitně převyšující 
možnosti řeky a z ní 
vyplývající nadměrná 
zátěž dotčeného území 
- Výskyt záplav při 
dlouhotrvajících deštích 

+ 

3 + dlouhodobě se 
zlepšující kvalita 
životního prostředí 
  

- v rámci obce se 
vyskytuje území 
ekologických rizik 
- návrat k méně 
ekologickému způsobu 
vytápění 

+ využívání nových 
technologií v průmyslu a 
při vytápění domácností 
 

- rostoucí hustota silniční 
dopravy, zvláště na ose 
České Budějovice – 
Německo 
 

- 

4 + území dlouhodobě 
nedotčená lidským 
osídlením  
+ vysoký podíl  území se 
zachovalou krajinou 
+ na území se nachází 
PP 

- potřeba doplnit prvky 
ÚSES v rámci obce 
 

+ využití vysokého 
potenciálu nenarušené 
kvality 
 

- zvyšující se 
návštěvnost území turisty 
- prvky ÚSES nenavazují 
na ÚSES okolních obcí 
 

+ 

5 + vyvážený podíl lesů a 
zemědělské půdy 
 

- nízký podíl orné půdy 
ze zemědělské půdy 
 

+ podpora orientace 
zemědělství na tvorbu a 
údržbu krajiny 
+ podpora lesního 
hospodářství 

- pokračující zábor půdy 
na výstavbu a těžbu 
 o 

6 + dobrá základní silniční 
síť  
+ železniční spojení 
+ vysoké procento 
obyvatel napojených na 
vodovod a kanalizaci 
+ hraniční přechod 
+ značný počet 
turistických stezek 
+ cyklostezky 

- špatný stav silniční sítě  
- v minulosti vybudovaná 
železniční síť 
neodpovídá současným 
potřebám  
- omezená využitelnost 
vodní cesty Vltava pro 
vodní dopravu v 
důsledku nedostatečné 
vybavenosti 

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
+ rozvoj integrovaných 
dopravních systémů 
+ využití Vltavské vodní 
cesty pro turistické účely  
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové 
dopravy 
- omezení podpory z 
fondů EU v dalším 
období (po roce 2013) 
- omezení rozvojových 
aktivit v chráněných 
územích  
 

+ 

7 + vysoký přirozený 
přírůstek obyvatel 
+ příliv obyvatel do 
menších sídel a 
zvyšování jejich 
životaschopnosti 
+ obec má MŠ a ZŠ 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
- MŠ kapacitně 
nepostačuje 
 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

- odliv obyvatel do jiných 
obcí 

+ 

8 + kvalitní obytné území 
 

- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 
 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 

- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU 

o 
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9 + výborné geografické i 
přírodní podmínky pro 
rekreaci 
+ existující zázemí pro 
rekreaci v části území 
+ výborné podmínky pro 
turistiku, cykloturistiku, 
hipoturistiku a vodní 
turistiku 
+ přítomnost památek 
výjimečného charakteru 

- malý počet nabídek 
zahrnujících vícedenní 
pobyt 
- nedostatečná orientace 
na potenciálního 
zákazníka 
- obci chybí ubytovna 
- případy vandalizmu 

+ podpora rozvoje 
cestovního ruchu 
+ jednotná standardizace 
služeb 
+ další rozvoj turistických 
aktivit 

 - živelná výstavba 
rekreačního zázemí bez 
jednotného konceptu a 
podporující infrastruktury 
- stagnace nabídky 
turistických aktivit 
- nedostatečná 
propagace regionu 
- Zájmy ochrany přírody 
v konfliktu s rozsáhlejšími 
projekty 

+ 

10 + výhodná poloha 
regionu v rámci Evropy 
+ silný potenciál území 
převážně pro cestovní 
ruch 
 

- malá nabídka 
pracovních příležitostí 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního 
kapitálu 
- vysoká míra sezónní 
nezaměstnanosti 
 

+ rozvoj přeshraniční 
spolupráce s Rakouskem 
a Německem 
+ podpora činností 
nezávislých na 
sezónních výkyvech 
+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

- snižování ekonomické 
síly obyvatel 
 

- - 

 

 

Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie o 

+ 

2. vodní režim 
  

+ 
3. hygiena životního prostředí 
  

- 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

+ 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

o 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

+ 

+ 
7. sociodemografické podmínky + 

8. bydlení o 
9. rekreace 
  

+ 
ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  - - 

- 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

+ 
8. bydlení o 
9. rekreace 
  

+ 
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Problémový list 

Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 

 
I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření 

ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

vb.4.1. Vyšší Brod nutno prověřit spojitos t ÚSES   

vb.7.1. Vyšší Brod nepostačujíc í kapacita mateřských škol   

vb.9.1. Vyšší Brod obec pociťuje nedostatek ubytování typu ubytovna   

vb.10.1. Vyšší Brod převážně sezónní pracovní příležitos ti   

vb.10.2. Vyšší Brod vysoká nezaměstnanost   

 

b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  

ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

vb 1 Vyšší Brod 
ČS - čerpací stanice odpadních 
vod B OP železniční tratě regionální ZxLt   

vb 2 Vyšší Brod 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

vb 3 Vyšší Brod 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

vb 4 Vyšší Brod 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

vb 5 Vyšší Brod 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

vb 6 Vyšší Brod 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

vb 7 Vyšší Brod 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

vb 8 Vyšší Brod 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

vb 9 Vyšší Brod 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

vb 10 Vyšší Brod 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

vb 11 Vyšší Brod 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

vb 12 Vyšší Brod 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

vb 13 Vyšší Brod 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

vb 14 Vyšší Brod 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L městská památková zóna ZxLk   

vb 15 Vyšší Brod 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

vb 16 Vyšší Brod 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L aktivní zóna záplavového území ZxLp   
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

vb 17 Vyšší Brod hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

vb 18 Vyšší Brod hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp   

vb 19 Vyšší Brod hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp   

vb 20 Vyšší Brod hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp   

vb 21 Vyšší Brod hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

vb 22 Vyšší Brod hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

vb 23 Vyšší Brod hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

vb 24 Vyšší Brod hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

vb 25 Vyšší Brod hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

vb 26 Vyšší Brod hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

vb 27 Vyšší Brod hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

vb 28 Vyšší Brod hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

vb 29 Vyšší Brod hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

vb 30 Vyšší Brod hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

vb 31 Vyšší Brod hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

vb 32 Vyšší Brod hranice zastav itelné plochy (Z) P OP plynovodu ZxLt   

vb 33 Vyšší Brod veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D47 - přeložka Vyšší Brod 

vb 34 Vyšší Brod veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D47 - přeložka Vyšší Brod 

vb 35 Vyšší Brod veřejně prospěšné stavby (VPS) P městská památková zóna ZxLk D47 - přeložka Vyšší Brod 

vb 36 Vyšší Brod veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D47 - přeložka Vyšší Brod 

vb 37 Vyšší Brod veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D47 - přeložka Vyšší Brod 

vb 38 Vyšší Brod veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D49/2 - úsek Vyšší Brod 
(západ) - křižovatka s R3 u 
Dolního Dvořiště 

vb 39 Vyšší Brod veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D49/2 - úsek Vyšší Brod 
(západ) - křižovatka s R3 u 
Dolního Dvořiště 

vb 40 Vyšší Brod veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D49/2 - úsek Vyšší Brod 
(západ) - křižovatka s R3 u 
Dolního Dvořiště 

vb 41 Vyšší Brod veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D49/2 - úsek Vyšší Brod 
(západ) - křižovatka s R3 u 
Dolního Dvořiště 

vb 42 Vyšší Brod veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D49/2 - úsek Vyšší Brod 
(západ) - křižovatka s R3 u 
Dolního Dvořiště 

vb 43 Vyšší Brod veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D49/2 - úsek Vyšší Brod 
(západ) - křižovatka s R3 u 
Dolního Dvořiště 

vb 44 Vyšší Brod veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D49/2 - úsek Vyšší Brod 
(západ) - křižovatka s R3 u 
Dolního Dvořiště 

vb 45 Vyšší Brod veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp D49/2 - úsek Vyšší Brod 
(západ) - křižovatka s R3 u 
Dolního Dvořiště 

vb 46 Vyšší Brod veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp D49/2 - úsek Vyšší Brod 
(západ) - křižovatka s R3 u 
Dolního Dvořiště 
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

vb 47 Vyšší Brod veřejně prospěšné stavby (VPS) P městská památková zóna ZxLk D49/2 - úsek Vyšší Brod 
(západ) - křižovatka s R3 u 
Dolního Dvořiště 

vb 48 Vyšší Brod veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D49/2 - úsek Vyšší Brod 
(západ) - křižovatka s R3 u 
Dolního Dvořiště 

vb 49 Vyšší Brod veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D49/2 - úsek Vyšší Brod 
(západ) - křižovatka s R3 u 
Dolního Dvořiště 

vb 50 Vyšší Brod veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D49/2 - úsek Vyšší Brod 
(západ) - křižovatka s R3 u 
Dolního Dvořiště 

vb 51 Vyšší Brod veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D49/2 - úsek Vyšší Brod 
(západ) - křižovatka s R3 u 
Dolního Dvořiště 

vb 52 Vyšší Brod veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D49/2 - úsek Vyšší Brod 
(západ) - křižovatka s R3 u 
Dolního Dvořiště 

vb 53 Vyšší Brod veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D49/2 - úsek Vyšší Brod 
(západ) - křižovatka s R3 u 
Dolního Dvořiště 

vb 54 Vyšší Brod veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D49/2 - úsek Vyšší Brod 
(západ) - křižovatka s R3 u 
Dolního Dvořiště 

 
II. Problémové jevy mimo oblast řešitelnou nástroji ÚPD 

vb.4.2. nadměrná zátěž prostředí vyplývající z turis tické rekreace 

vb.6.1. potřeba prověřit kvalitu silniční s ítě 
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Zlatá Koruna 

 
 
SWOT analýza 
 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 + neexistence sesuvných 

území 
+ výskyt CHLÚ v území 

- Většina potenciálně 
využitelných nerostných 
surovin závisí na dovozu 

+ budoucí využití ložisek 
nerostných surovin 
 

- Střety zájmů těžby 
s ochranou životního 
prostředí 

+ 

2 + množství významných 
vodních zdrojů 
+ Potenciál využití toku 
Vltavy převážně pro 
rekreaci 

- nepostačující přirozená 
retenční schopnost 
území 
 

+ Rozvoj vodní turistiky a 
rekreace 
+ Revitalizace toků a 
vodních ekosystémů; 
obnova a ochrana 
přirozeného vodního 
režimu 

-  Vodní turistika 
kapacitně převyšující 
možnosti řeky a z ní 
vyplývající nadměrná 
zátěž dotčeného území 
- Výskyt záplav při 
dlouhotrvajících deštích 
 

+ 

3 + dlouhodobě se 
zlepšující kvalita 
životního prostředí 
  

- v rámci obce se 
vyskytuje území 
ekologických rizik 
- návrat k méně 
ekologickému způsobu 
vytápění 

+ využívání nových 
technologií v průmyslu a 
při vytápění domácností 
 

- rostoucí hustota silniční 
dopravy, zvláště na ose 
České Budějovice – 
Německo 
 

- 

4 + vysoký podíl  území se 
zachovalou krajinou 
+ na území se nachází 
CHKO 

- neexistence jednotné 
koncepce ochrany 
přírody a krajiny 
 

+ využití vysokého 
potenciálu nenarušené 
kvality 
 

- nízká motivace obyvatel 
ke zvyšování kvality 
životního prostředí svého 
okolí 
- snížení druhové 
rozmanitosti v krajině 

+ 

5 + vysoký podíl 
zemědělské půdy 
+ vysoký podíl orné půdy 
ze zemědělské půdy 

- půdní a klimatické 
podmínky pro 
zemědělství nejsou 
optimální 

+ podpora zemědělství 
 

- konflikt využití území 
pro rekreaci a tendence 
ochrany lesů 
 

o 

6 + dobrá základní silniční 
síť  
+ železniční spojení 
+ vysoké procento 
obyvatel napojených na 
vodovod a kanalizaci 
+ hraniční přechod 
+ značný počet 
turistických stezek 
+ cyklostezky 
 

- nízká vybavenost 
dopravní infrastrukturou 
potřebnou pro rozvoj 
cestovního ruchu  
- omezená využitelnost 
vodní cesty Vltava pro 
vodní dopravu v 
důsledku nedostatečné 
vybavenosti 
- silnice v určitých 
místech kapacitně 
nepostačují 

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
+ rozvoj integrovaných 
dopravních systémů 
+ využití Vltavské vodní 
cesty pro turistické účely  
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové 
dopravy 
- omezení podpory z 
fondů EU v dalším 
období (po roce 2013) 
 + 

7 + příliv obyvatel do 
menších sídel a 
zvyšování jejich 
životaschopnosti 
+ obec má MŠ 

- vysoký podíl 
stárnoucích obyvatel 
 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

- odliv obyvatel do jiných 
obcí 

o 

8 + kvalitní obytné území 
 

- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 

- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU 

o 
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9 Data týkajíc í se zkoumaných jevů nejsou k dispozici. o 
10 + nižší nezaměstnanost 

+ silný potenciál území 
převážně pro cestovní 
ruch 
 

- malá nabídka 
pracovních příležitostí 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního 
kapitálu 
- nedostatek rozvojových 
ploch 

+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

- snižování ekonomické 
síly obyvatel 
- vyjížďka ekonomicky 
aktivních obyvatel mimo 
území 

+ 

 

 

Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie + 

+ 

2. vodní režim 
  

+ 
3. hygiena životního prostředí 
  

- 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

+ 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

o 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

+ 

+ 
7. sociodemografické podmínky o 

8. bydlení o 
9. rekreace 
  

o 
ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  + 

+ 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

+ 
8. bydlení o 
9. rekreace 
  

o 
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Problémový list 

Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 

 
I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření 

ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

zk.6.1.  Zlatá Koruna potřeba zvýšit kapacitu silniční sítě   

zk.10.1.  Zlatá Koruna vy jížďka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území   

zk.10.2.  Zlatá Koruna nedostatek rozvojových ploch pro průmysl/výrobu   
 

b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  

ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

zk 1 Zlatá Koruna 
ČS - čerpací stanice odpadních 
vod B vesnická památková zóna ZxLk   

zk 2 Zlatá Koruna 
ČS - čerpací stanice odpadních 
vod B 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

zk 3 Zlatá Koruna 
ČS - čerpací stanice odpadních 
vod B aktivní zóna záplavového území ZxLp   

zk 4 Zlatá Koruna 
ČS - čerpací stanice odpadních 
vod B 

ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor ZxLp   

zk 5 Zlatá Koruna 
ČS - čerpací stanice odpadních 
vod B 

ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor ZxLp   

zk 6 Zlatá Koruna 
ČOV - čistírna odpadních vod 
místní B vesnická památková zóna ZxLk   

zk 7 Zlatá Koruna 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L region lidové architektury ZxLk   

zk 8 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

zk 9 Zlatá Koruna silnice I. třídy L OP vedení elektrické sítě ZxLt   

zk 10 Zlatá Koruna silnice I. třídy L OP vedení elektrické sítě ZxLt   

zk 11 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

zk 12 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

zk 13 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

zk 14 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L aktivní zóna záplavového území ZxLp   

zk 15 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

zk 16 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

zk 17 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

zk 18 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

zk 19 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

zk 20 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L nemovitá národní kulturní památka ZxLk   

zk 21 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

zk 22 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

zk 23 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L nemovitá národní kulturní památka ZxLk   

zk 24 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

zk 25 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

zk 26 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L nemovitá národní kulturní památka ZxLk   

zk 27 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

zk 28 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

zk 29 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L nemovitá národní kulturní památka ZxLk   

zk 30 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

zk 31 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

zk 32 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L nemovitá národní kulturní památka ZxLk   

zk 33 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

zk 34 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

zk 35 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L nemovitá národní kulturní památka ZxLk   

zk 36 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

zk 37 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

zk 38 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L nemovitá národní kulturní památka ZxLk   

zk 39 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

zk 40 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

zk 41 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L region lidové architektury ZxLk   

zk 42 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

zk 43 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

zk 44 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L region lidové architektury ZxLk   

zk 45 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   

zk 46 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

zk 47 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

zk 48 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L region lidové architektury ZxLk   

zk 49 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L 

záplavové území s periodicitou 100 
let ZxLp   
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

zk 50 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L aktivní zóna záplavového území ZxLp   

zk 51 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

zk 52 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L vesnická památková zóna ZxLk   

zk 53 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L nemovitá kulturní památka ZxLk   

zk 54 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L nemovitá kulturní památka ZxLk   

zk 55 Zlatá Koruna 
kanalizační s toka nerozlišeno 
(ostatní) L region lidové architektury ZxLk   

zk 56 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P I. zóna CHKO ZxLp   

zk 57 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

zk 58 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

zk 59 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp   

zk 60 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp   

zk 61 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp   

zk 62 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp   

zk 63 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp   

zk 64 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp   

zk 65 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp   

zk 66 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P vesnická památková zóna ZxLk   

zk 67 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P vesnická památková zóna ZxLk   

zk 68 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P vesnická památková zóna ZxLk   

zk 69 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice I. třídy ZxLt   

zk 70 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

zk 71 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

zk 72 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

zk 73 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

zk 74 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

zk 75 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

zk 76 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

zk 77 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

zk 78 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

zk 79 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

zk 80 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P OP železniční tratě regionální ZxLt   

zk 81 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

zk 82 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

zk 83 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp   

zk 84 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

zk 85 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

zk 86 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P aktivní zóna záplavového území ZxLp   

zk 87 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P OP vedení elektrické sítě ZxLt   

zk 88 Zlatá Koruna hranice zastav itelné plochy (Z) P OP veřejného pohřebiště, hřbitova a 
krematoria 

ZxLh   

zk 89 Zlatá Koruna veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D13/2 - úsek Rájov - Český 
Krumlov (východ) 

zk 90 Zlatá Koruna veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, NBK - nadregionální 
biokoridor 

ZxLp D13/2 - úsek Rájov - Český 
Krumlov (východ) 

zk 91 Zlatá Koruna veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp D13/2 - úsek Rájov - Český 
Krumlov (východ) 

zk 92 Zlatá Koruna veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp D13/2 - úsek Rájov - Český 
Krumlov (východ) 

zk 93 Zlatá Koruna veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp D13/2 - úsek Rájov - Český 
Krumlov (východ) 

zk 94 Zlatá Koruna veřejně prospěšné stavby (VPS) P záplavové území s periodicitou 100 
let 

ZxLp D13/2 - úsek Rájov - Český 
Krumlov (východ) 

zk 95 Zlatá Koruna veřejně prospěšné stavby (VPS) P aktivní zóna záplavového území ZxLp D13/2 - úsek Rájov - Český 
Krumlov (východ) 

 
II. Problémové jevy mimo oblast řešitelnou nástroji ÚPD 

zk.1.1. střety  zájmů těžby s ochranou životního prostředí 
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Zubčice 

 
 
SWOT analýza 
 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení  
1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 
2 V území se významnější zkoumané jevy nevyskytují o 
3 + dlouhodobě se 

zlepšující kvalita 
životního prostředí 
  

- v rámci obce se 
vyskytuje území 
ekologických rizik 
- návrat k méně 
ekologickému způsobu 
vytápění 

+ využívání nových 
technologií v průmyslu a 
při vytápění domácností 
 

- rostoucí hustota silniční 
dopravy, zvláště na ose 
České Budějovice – 
Německo 
 

- 

4 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 
5 + vysoký podíl 

zemědělské půdy 
+ vysoký podíl orné půdy 
ze zemědělské půdy 

- půdní a klimatické 
podmínky pro 
zemědělství nejsou 
optimální 

+ podpora orientace 
zemědělství na tvorbu a 
údržbu krajiny 
 

- pokračující zábor půdy 
na výstavbu a těžbu 
 
 

o 

6 + vysoké procento 
obyvatel napojených na 
vodovod 
- v brzké budoucnosti 
plánována výstavba 
kanalizace 
 

- nízká vybavenost 
dopravní infrastrukturou 
potřebnou pro rozvoj 
cestovního ruchu  

+ využití dotačních titulů 
EU na zlepšení veřejné 
infrastruktury 
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové 
dopravy 
- omezení podpory z 
fondů EU v dalším 
období (po roce 2013) 

o 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 
+ obec má MŠ a ZŠ 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

- odliv obyvatel do jiných 
obcí + 

8 + kvalitní obytné území 
 

- nízký podíl výstavby 
bytů mimo rodinné domy 

+ využití dotačních 
programů EU na 
rekonstrukce domů 

- blížící se konec 
intervalu pro uplatnění 
dotací z EU 

o 

9 + výborné geografické i 
přírodní podmínky pro 
rekreaci 

- schází sportoviště + jednotná standardizace 
služeb 
 

- neexistence nabídky 
turistických aktivit 
- nedostatečná 
propagace regionu 

o 

10 + nižší nezaměstnanost 
+ silný potenciál území 
převážně pro cestovní 
ruch 
+ vyvážený ekonomický 
růst 

- malá nabídka 
pracovních příležitostí 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního 
kapitálu 
 

+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

- snižování ekonomické 
síly obyvatel 
- vyjížďka ekonomicky 
aktivních obyvatel mimo 
území 
 

+ 
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Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
 

Pilíř  Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie o 

- 

2. vodní režim 
  

o 
3. hygiena životního prostředí 
  

- 
4. ochrana přírody a krajiny  
  

o 
5. zemědělský fond  a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

o 
sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

o 

+ 
7. sociodemografické podmínky + 

8. bydlení o 
9. rekreace 
  

o 
ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  + 

+ 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
  

o 
8. bydlení o 
9. rekreace 
  

o 

 

 
Problémový list 

Legenda: 
Problém / střet řešitelný zprav idla – (v iz sloupec „poznámka“ resp.  „druh záměru / poznámka“) … 

… v rámci ÚPD příslušné obce …………………………………………………………………………   

… v součinnosti s ÚPD územně navazujíc ích obcí nebo správního centra ………………………   

… v rámci ZÚR SK ………………………………………………………………………………………   
 

druh střetu: … záměr vs. přírodní limity  nebo hodnoty   …………………………………………… ZxLp 

 … záměr vs. hygienické limity  ………………………………………………………… ZxLh 

 … záměr vs. technické limity  …………………………………………………………… ZxLt 

 … záměr vs. kulturní hodnoty  nebo limity  ……………………………………………… ZxLk 

 … záměr vs. již dříve ev idovaný záměr ………………………………………………… ZxZ 

 
I. Problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD  
a) - evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření 

ID střetu Obec problémový jev  poznámka  

zub.9.1. Zubčice v  obci schází sportov iště   

zub.10.1.  Zubčice malá nabídka pracovních příležitos tí   

zub.10.2.  Zubčice vy jížďka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území   
 

b) - evidované na základě analýzy databáze jevů ÚAP  

ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

zub 1 Zubčice 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L region lidové architektury ZxLk   

zub 2 Zubčice 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L region lidové architektury ZxLk   

zub 3 Zubčice 
vodovodní řad nerozlišeno 
(ostatní) L region lidové architektury ZxLk   

zub 4 Zubčice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

zub 5 Zubčice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

zub 6 Zubčice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

zub 7 Zubčice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   
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ID 
střetu 

Obec Záměr (B - bod; L - linie; P - plocha) střetový jev (limit, hodnota, záměr) druh 
střetu 

druh záměru  / poznámka 
(zdroj) 

zub 8 Zubčice hranice zastav itelné plochy (Z) P OP silnice III. třídy  ZxLt   

zub 9 Zubčice veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D3/6 - úsek České 
Budějov ice (Hodějov ice) - 
Horní Dvořiště (s tátní 
hranice) 

zub 10 Zubčice veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D3/6 - úsek České 
Budějov ice (Hodějov ice) - 
Horní Dvořiště (s tátní 
hranice) 

zub 11 Zubčice veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp D3/6 - úsek České 
Budějov ice (Hodějov ice) - 
Horní Dvořiště (s tátní 
hranice) 

zub 12 Zubčice veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp D3/6 - úsek České 
Budějov ice (Hodějov ice) - 
Horní Dvořiště (s tátní 
hranice) 

zub 13 Zubčice veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D2/1 - úsek Dolní Třebonín - 
Dolní Dvořiště 

zub 14 Zubčice veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBC - místní (lokální) 
biocentrum 

ZxLp D2/1 - úsek Dolní Třebonín - 
Dolní Dvořiště 

zub 15 Zubčice veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp D2/1 - úsek Dolní Třebonín - 
Dolní Dvořiště 

zub 16 Zubčice veřejně prospěšné stavby (VPS) P ÚSES, LBK - místní (lokální) 
biokoridor 

ZxLp D2/1 - úsek Dolní Třebonín - 
Dolní Dvořiště 

 
II. Problémové jevy mimo oblast řešitelnou nástroji ÚPD 

zub.3.1.  návrat k méně ekologickému způsobu vytápění 
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II.02  Hodnocení udržitelného rozvoje území SO ORP jako celku – 
SWOT analýzy 

 

1. Horninové prostředí a geologie 
 

Území okresu patří ke krystaliniku vltavsko-dunajské oblasti zvanému moldanubikum. Z hlediska 
stratigrafického jsou zde zastoupeny všechny hlavní stavební jednotky, tzv. série. Jednotvárná série 
krystalinika je charakterizována poměrně monotónní stavbou a kyselými horninami.  
Českokrumlovskem však prochází pestrá série s hojnou příměsí drobných vložek odchylných hornin,  
často bazického chrakteru. Dalš ími jednotkami tu jsou série svorů a svorových rul kaplických a dva 
granulitové masívy (Křišťanovský a Blanského lesa). Tím je dána velmi pestrá geologická stavba 
tohoto regionu, která nemá v jihočeské oblasti obdoby.  

Mezi horniny, jež vytvářejí převážnou část podloží pohraniční části okresu a jsou místy zastoupeny i 
ve vnitrozemí, patří různé typy žul a granodioritů. Dalš í významnou horninou jsou svorové ruly a svory  
zasahující z Kaplicka a biotitické pararuly, které v širokém pruhu rovnoběžném se sérií kaplických 
svorů vyplňují střední část okresu a jsou základní horninou pestré série krystalinika. Kromě dalš ích 
typů rul a pegmatitů jsou z hlediska výskytu flóry a fauny nejdůležitější bazické horniny, které vytvářejí 
v pestré sérii krystalinika řadu drobných i větších vložek. Jsou to zejména krystalické vápence, erlany  
a amfibolity, jejichž výskyt dodává přírodě Českokrumlovska řadu charakteristických rysů. Podobný 
význam mají i serpentinity (hadce), vázané zpravidla na obvod granulitových masivů.  

 

 
 
I z hlediska mineralogického je Českokrumlovsko velmi pozoruhodné. Zajímavé jsou z tohoto hlediska 
zejména horniny granulitového komplexu, serpentinity a produkty jejich přeměny. Zvláště Křemžská 
kotlina je známou lokalitou s výskytem granulitů, eklogitů, ultrabazik, opálů, granátů, … . 
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Výskyt nerostných surovin je relativně bohatý, avšak ložiska jsou malá a většinou nevyhovují 
požadavkům na velkokapacitní těžbu. Nejvýznamnějš í jsou žilná ložiska stříbrných rud v okolí 
Českého Krumlova, Chvalšin, …, která však mají už jen historický význam. Poněkud významnějš í jsou 
zvětralinová ložiska niklové rudy v hadcové oblasti Křemžské kotliny, která jsou regionální zvláštností.  
V hadcových zvětralinách mají původ i limonitové železné rudy, které byly zpracovávány v zaniklé huti 
Adolfov.  

Z nerudních surovin mají největší význam ložiska grafitu, roztroušená porůznu v pestré sérii  
krystalinika - zejména v oblasti Českého Krumlova. Těžba krystalického vápence ve Vyšném u 
Českého Krumlova byla zrušena, dosud probíhá u Bližné. Pro běžné stavební potřeby jsou otevřeny 
dva lomy (těžba granitoidů) na úpatí Blanského lesa - Zrcadlová Huť nad Chvalšinami a Plešovice.  
Oba leží na území CHKO a pro prašnost, hluk a nevratné změny v krajině by měly být postupně 
utlumeny.  

V regionu byla nejvýznačnějš í ložiska rašeliny vrchovištního i přechodového typu zatopena vodami 
Lipenské přehrady; nejvýznamnějším současným těženým ložiskem je prostor mezi Světlíkem a 
Blatnou.  
 
Horninové prostředí a geologická stavba území se v průběhu času nemění. 
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Sledované jevy 
A057 dobývací prostor 
A058 chráněné ložiskové území 
A059 chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry  
A060 ložisko nerostných surovin 
A061 poddolované území 
A062 sesuvné území a území jiných geologických rizik 
A063 staré důlní dílo 
A066 odval, výsypka, odkaliště, halda 
 
 
 
ORP Český Krumlov 
 

Silné stránky Slabé stránky 
+ neexistence sesuvných území - Opuštěné těžební prostory 

- Většina potenciálně využitelných nerostných surovin závisí 
na dovozu 

Příležitosti Hrozby 
+ obnova území v prostoru bývalých těžebních ploch 
+ budoucí využití ložisek nerostných surovin 
+ výzkum přirozené biologické rekultivace území v případě 

ukončené povrchové těžby 
+ možnost kulturně poznávacího využití v případě 

ukončené hlubinné těžby 

- Nekoncepční, případně nedostatečná rekultivace těžebních 
ploch 

- Střety zájmů těžby s ochranou životního prostředí 
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2. Vodní režim 
Hydrografie regionu Český Krumlov  
  
Jihem Českokrumlovska probíhá hlavní evropské rozvodí Severní moře - Černé moře.  Převážná část 
regionu patří k povodí Severního moře, na jih odtékají jen některé potoky ve Svatotomášském pohoří 
(např. Světlá).  
 
Hlavní řekou, která odvodňuje téměř veškeré území, je Vltava. Do území přitéká ze severozápadu a 
vtéká do Lipna. V přehradní hrázi je zabudována vodní elektrárna – vltavské vody protékají podzemím 
přes Francisovy turbíny a 3,5 km dlouhým tunelem pod horou Luč až do vyrovnávací nádrže Lipno II u 
Vyššího Brodu. Svůj jihovýchodní směr Vltava ostře mění na severní před městečkem Rožmberk - 
zde tvoří tzv. náčepní loket. Od Rožmberku se Vltava prodírá na sever hlubokými kaňony; do klidné 
Českobudějovické pánve přechází až u Boršova.  
Vltava je v současnosti masově využívána vodáky a v sezóně je doslova přeplněna různými plavidly.  
Na západě území (pod Knížecím stolcem v Želnavské vrchovině) pramení další známá jihočeská řeka 
Blanice. Ta však po několika málo kilometrech u Arnoštova opouští českokrumlovský region a později 
se vlévá do Otavy. Část jejího horního toku je vyhlášena národní přírodní památkou k ochraně 
perlorodky říční (Margariti fera margaritifera).  
 
Z obrovského množství malých vodních toků jsou dále uvedeny ty nejzajímavějš í.  
Osou Křemžské kotliny je Křemžský potok, který pramení na severozápadním svahu hory Chlum. 
Podle nejbližší vesnice se postupně jmenuje také Markův, Rybářský, Dobročkovský nebo Brložský. 
Jeho 30 km dlouhý tok má zpočátku horský charakter a po celé délce značný spád, v jeho některých 
úsecích dosud přež ívají zbytkové populace perlorodky říční. Vlévá se do Vltavy pod zříceninou hradu 
Dívčí Kámen.  
Přímo v Českém Krumlově se u Budějovické brány vlévá do Vltavy potok Polečnice. Skalnaté ústí je 
proraženo uměle; po povodni v roce 1848 nahradilo původní přirozené koryto - odtok z rybníka v 
Jelení zahradě, která od dob Rožmberků sloužila jako obora. Polečnice pramení pod kopcem Dřevíč a 
protéká v mnoha meandrech liduprázdným územím vojenského prostoru;  její celková délka je 29 km. 
U Kájova přibírá svůj největší přítok, 16 km dlouhý Chvalšinský potok, který odvodňuje jižní svahy 
Blanského lesa.  
 
Důležitým a zajímavým umělým vodním tokem je Schwarzenberský plavební kanál,  který byl navržen 
a vybudován na přelomu 18. a 19.stolet í chvalšinským rodákem lesním inženýrem Josefem 
Rosenauerem. Kanál sloužil k plavení dřeva a po proražení 420 m dlouhého tunelu u obce Jelení 
spojil povodí Vltavy  a Dunaje. Kanál začíná ve výšce 916 m na česko-bavorské hranici nedaleko 
Nového Údolí (ale stavěn byl v opačném směru), obíhá masív Třístoličníku, Trojmezné, Plechého a 
Smrčiny a u obce Zvonková přechází na rakouské území. Do Čech se vrac í ještě jednou pod 
Vítkovým Kamenem, kde ve výšce 790 m přetíná hlavní evropské rozvodí, vlévá se do potoka Světlá 
(Zwettelbach) a po 3 km vstupuje natrvalo na území Rakouska. Délka celého kanálu je 44,4 km, 
přidružené vodní smyky měří 7,5 km, průměrný spád je 4 promile.  
 
Největší umělou vodní plochou je údolní nádrž Lipno. Byla vybudována v letech 1952 - 1960 na 
horním toku Vltavy jako nejvyšší stupeň vltavské kaskády (koruna hráze má nadmořskou výšku 729 
m). Lipenská nádrž je poměrně mělká (průměrná hloubka je 6,5 m, největší hloubka činí 21,5 m), ale 
při délce 48 km zabírá její plocha téměř 50 km2 (nejvíc v ČR). Na tuto přehradu navazuje vyrovnávací 
nádrž Lipno II, která leží u Vyššího Brodu a je jen 2 km dlouhá.  
 
Rybníků je na Českokrumlovsku překvapivě málo. Byly zakládány roztroušeně (ne jako soustavy) v 
historických dobách. Největším rybníkem okresu je rybník Olšina u Hodňova, který má plochu 133 ha 
a patří k nejvýše položeným velkým rybníkům v českých zemích (731 m n.m.). Byl založen už koncem 
14. století. Maximálně 6 m hluboký rybník je využ íván k rekreaci, ale přístupný je jen od jihovýchodu - 
jeho plocha už leží ve vojenském výcvikovém prostoru. Na jeho severním břehu je vyhlášena přírodní 
rezervace. Vzácnou vodní a pobřežní vegetací je velmi zajímavý Pláničský rybník u Černé v 
Pošumaví (770 m, 10 ha), ve kterém roste např. stulík malý (Nuphar pumila).  
Zajímavé a mnohdy v krajině krásně umístěné umělé vodní plochy jsou klauzy (také klauzury), jakési 
pohotovostní nádrže potřebné k okamžité dodávce vody při plavení dřeva především na Šumavě a 
souvisejí se Schwarzenbergským plavebním kanálem (např. Jelení jezírko na známé Medvědí stezce 
nebo Říjiště u Nové Pece).  
 



AKTUALIZACE  RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV  11. 2012  UK-24 

 

strana 138   Č.z. UK24-0708-01 

 

 
Hydrogeologie 
Krumlovsko patří k  typickým oblastem, kde je podzemní voda vázána hlavně na puklinové systémy 
hornin krystalinika. Méně na pokryvné útvary a zvětralinový plášť. Kolektory jsou odvodňovány do 
povodí Vltavy a Polečnice. Chemicky jsou to vody s malou mineralizací, většinou do 100 mg.l-1 
(kalcium sulfátového typu, kalcium bikarbonátového typu, kalcium sulfáto-bikarbonátového typu).  
Vydatnost pramenných struktur je velice proměnlivá podle puklinové propustnosti horninových 
komplexů. Oběhy podzemních vod jsou poměrně rychlé a významně závislé na srážkové činnosti. 
Jistou výjimkou ve spektru kolektorů krystalinika jsou podzemní vody vázané na polohy krystalických 
vápenců. Minerální vody se zde nevyskytují.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hydrogeologie regionu se v průběhu posledních dvou let nezměnila;  
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Sledované jevy 
A044 vodní zdroj podzemní, povrchové vody; včetně ochranných pásem 
A045 chráněná oblast přirozené akumulace vod 
A046 zranitelná oblast 
A047 vodní útvar povrchových, podzemních vod 
A048 vodní nádrž  
A049 povodí vodního toku, rozvodnice 
A050 záplavové území 
A051 aktivní zóna záplavového území 
A052 území určené k rozlivům povodní 
A053 území zvláštní povodně pod vodním dílem 
A054 objekt/zařízení protipovodňové ochrany 
A055 přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody; včetně ochranných pásem 
A056 lázeňské místo; vnitřní, vnějš í území lázeňského místa 
B028 podíl vodních ploch na celkové výměře katastru 
 
 
 
ORP Český Krumlov 
 

Silné stránky Slabé stránky 
+ množství významných vodních zdrojů 
+ Potenciál využití horního toku Vltavy a přehradní nádrže 

Lipno převážně pro rekreaci 

- nepostačující přirozená retenční schopnost území 
 

Příležitosti Hrozby 
+ Rozvoj vodní turistiky a rekreace 
+ Revitalizace toků a vodních ekosystémů; obnova a 

ochrana přirozeného vodního režimu 

-  Vodní turistika kapacitně převyšující možnosti řeky a z ní 
vyplývající nadměrná zátěž dotčeného území 

- Výskyt záplav při dlouhotrvajících deštích 
- Nová zástavba bez ohledu na záplavové území 
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3. Hygiena životního prostředí 
 
Jihočeský kraj obecně a OPR Český Krumlov zvlášť patří z hlediska ochrany ovzduší k nejméně 
zatíženým územím v ČR. Pouze výjimečně zde dochází k překračování imisních limitů pro ochranu 
lidského zdraví a ochranu ekosystémů a vegetace co se týče většiny sledovaných látek znečišťujíc ích 
ovzduší s výjimkou přízemního ozonu. Zvýšené imisní koncentrace přízemního ozonu nejsou 
výjimečné, překračování imisních limitů se děje na většině území České republiky. K překračování 
doporučených krajských emisních stropů pro SO2, NOX, VOC a NH3 nedochází. 
 
Odpadové hodspodářství 
Produkce komunálního odpadu činila 283 kg na osobu za rok (2006) s mírou separace 11%. Ve 
většině obcí je zaveden systém třídění odpadu a probíhá stálá informační kampaň.  
V současné době existuje fungujíc í způsob svozu, odpad se skládkuje a postupně se rozvíjejí způsoby 
využití odpadu. Stávající skládkové lokality byly výrazně usměrněny do několika míst v jednotlivých 
okresech většinou s perspektivou skládkování ve výhledu 15-20 let. 
Na území ORP je v provozu skládka nebezpečných odpadů Lověšice. 
 
Sledované jevy 
A064 staré zátěže území a kontaminované plochy 
A065 oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
A066 odval, výsypka, odkaliště, halda 
A084 objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami 
A085 skládka včetně ochranného pásma 
A086 spalovna včetně ochranného pásma 
A087 zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma 
B035 počet obyvatel v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší 
B036 hodnoty imisního znečištění životního prostředí a jejich vývoj 
 
 
 
ORP Český Krumlov 
 

Silné stránky Slabé stránky 
+ dlouhodobě se zlepšující kvalita životního prostředí 
+ na území kraje s výjimkou přízemního ozonu nedochází k 

překračování imisních limitů látek znečišťujících 
ovzduší 

+ existuje fungující systém sběru separovaného odpadu 
 

- Hluková a emisní zátěž obcí způsobená hustou průjezdní 
dopravou 

- Na 100 % území překračován cílový imisní limit pro přízemní 
ozon  

- výhledově nedostatečná skládková kapacita do budoucna 
- vyskytují se území ekologických rizik 
 

Příležitosti Hrozby 
+ budování silničních obchvatů obcí, regulace automobilové 

dopravy 
+ využívání nových technologií v průmyslu a při vytápění 

domácností 
 

 - rostoucí hustota silniční dopravy, zvláště na ose České 
Budějovice – Německo 

- návrat k méně ekologickému způsobu vytápění 
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4. Ochrana přírody a krajiny 
Příroda Českokrumlovska je převážně ve velmi dobrém stavu, a to díky příznivým geografickým, 
geologickým, hydrologickým a meteorologickým podmínkám a v neposlední řadě také díky 
dlouholetému znepřístupnění pohraničních oblastí před rokem 1989. 

 
Přirozeným společenstvem regionu byl v posledních 10 000 letech les, jehož skladba se pomalu a 
průběžně měnila podle toho, jak se měnily zejména klimatické podmínky.  

Lesy v regionu byly na evropské poměry dlouho ponechány v původním stavu, protože se jejich 
neprostupnosti přisuzovala důležitá úloha při obraně státu. Původní kolonizace nijak dlouhodobě 
nenarušila lesnatý charakter krajiny. V průběhu 18.století však došlo k vlně zemědělské, pastvinářské 
a dřevařské kolonizace, a té padly za oběť dokonce i vrcholové části pohraničních hor. Aby bylo 
zabráněno postupujíc í devastaci lesů, byly urychleně schváleny nové právní předpisy 
(Schwarzenberský lesní řád 1715, Tereziánský lesní patent z roku 1754). Ve Zlaté Koruně byla 
založena Matzova lesnická akademie.  

V nedávné minulosti téměř samovolně vznikla na místě hraničních pásem a ve vojenském prostoru 
Boletice  dokonale chráněná území přírody jakožto druhotný efekt nepřístupnosti území pro běžné 
využití.  

Velmi významným faktorem k udržení dobrého stavu přírody a k rajiny je státní ochrana přírody. 
Vyhlašováním velkoplošných a maloplošných chráněných území se dostává územní ochrany všem 
lokalitám, které jsou z přírodovědných a krajinných důvodů cenné a zajímavé a které by bez této 
legislativní ochrany už dávno podlehly civilizačním tlakům. 
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Limity v oblasti ochrany přírody a krajiny se ve sledovaném území v průběhu posledních dvou let  
nezměnily.  
 
Sledované jevy 
A017 oblast krajinného rázu a její charakteristika 
A018 místo krajinného rázu a jeho charakteristika 
A019 místo významné události 
A020 významný vyhlídkový bod 
A021 územní systém ekologické stability 
A022 registrovaný významný krajinný prvek, pokud není vyjádřen jinou položkou 
A023 významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou 
A024 přechodně chráněná plocha 
A025 národní park včetně zón a ochranného pásma 
A026 chráněná krajinná oblast včetně zón 
A027 národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma 
A028 přírodní rezervace včetně ochranného pásma 
A029 národní přírodní památka včetně ochranného pásma 
A030 přírodní park 
A031 přírodní památka včetně ochranného pásma 
A032 památný strom včetně ochranného pásma 
A033 biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO 
A034 NATURA – evropsky významná lokalita 
A035 NATURA – ptačí oblast  
A036 lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem 
B024 podíl trvalých travních porostů z celkové výměry zemědělské půdy 
B030 koeficient ekologické stability KES 
B031 stupeň přirozenosti lesních porostů 
B032 hranice přírodních lesních oblastí 
B033 hranice bioregionů a biochor 
 
 
 
ORP Český Krumlov 
 

Silné stránky Slabé stránky 
+ území dlouhodobě nedotčená lidským osídlením (hraniční 

pásmo, vojenský prostor) 
+ vysoký podíl  území se zachovalou krajinou 
+ velké množství chráněných oblastí 

- neexistence jednotné koncepce ochrany přírody a krajiny 
- nenavazující prvky ÚSES 

Příležitosti Hrozby 
+ využití vysokého potenciálu nenarušené kvality 
+ revitalizace vodních toků a údolních niv 
+ obnova remízků a členění krajiny v drobnějším měř ítku 

- nekoncepční využívání nedávno zpřístupněných území 
- nízká motivace obyvatel ke zvyšování kvality životního 

prostředí svého okolí 
- zvyšující se návštěvnost území turisty 
- snížení druhové rozmanitosti v krajině 
- střety záměrů vlastníků pozemků s regulativy ochrany 

přírody 
-degradace krajinného rázu výstavbou rozsáhlých nevhodných 

staveb 
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5. Zemědělský fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 
Půdy ve správním obvodu ORP odpovídají pestrosti geologické stavby, klimatu a původnímu i 
přeměněnému rostlinnému krytu. Pro zemědělství jde většinou o půdy chudé, poněkud příznivější 
vlastnosti mají pro lesnictví (především zvětraliny amfibolicko-biotitického syenitu rastenberského typu 
v oblasti Želnavského pohoří a biotitického granodioritu weinsberského typu v Novohradských horách,  
v jejich podhůří na sousedním Kaplicku a v pohraničních oblastech Vyšebrodska a Svatotomášského 
pohoří - vitality tamních lesů si jistě všimnete i při obyčejné procházce). Nejčastějším zonálním typem 
půd jsou středoevropské hnědozemě, nejzajímavější (pro vegetaci) jsou rendziny na krystalických 
vápencích a hořečnaté rendziny na hadcích. Velká část půd v okrese je ovlivněna vysokou hladinou 
spodní vody (glejové a rašelinné půdy); procento trvale zamokřených půd v posledních letech roste,  
protože velká část dříve obdělávaných pozemků zůstává ležet ladem.  
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Sledované jevy 
A037 lesy ochranné 
A038 lesy zvláštního určení 
A039 lesy hospodářské 
A040 vzdálenost 50 m od okraje lesa 
A041 bonitovaná půdně ekologická jednotka 
A042 hranice biochor 
A043 investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 
B022 podíl zemědělské půdy z celkové výměry katastru 
B023 podíl orné půdy ze zemědělské půdy 
B024 podíl trvalých travních porostů z celkové výměry zemědělské půdy 
B025 podíl speciálních zemědělských kultur z celkové výměry zemědělské půdy 
B026 podíly tříd ochrany zastoupené v jednotlivých katastrálních územích 
B029 podíl lesů na celkové výměře katastru 
B031 stupeň přirozenosti lesních porostů 
B032 hranice přírodních lesních oblastí 
 
 
 
ORP Český Krumlov 
 

Silné stránky Slabé stránky 
+ nadprůměrné zalesnění řešeného území 
+ relativně dobrý zdravotní stav lesů 
+ menší používání minerálních hnojiv a pesticidů od roku 

1989 
 

- živelné rozrůstání suburbáních celků 
- špatné půdní a klimatické podmínky pro zemědělství  
- nevhodné způsoby hospodaření na zemědělské půdě 
- v důsledku opatření na ochranu přírody na území NP 

narušení původních ekosystémů 
 

Příležitosti Hrozby 
+ podpora orientace zemědělství na tvorbu a údržbu krajiny 
+ podpora lesního hospodářství 
 

- pokračující zábor půdy na výstavbu a těžbu 
- konflikt využití území pro rekreaci a tendence ochrany lesů 
- rozšíření lesních škůdců v závislosti na rozhodnutích o 

způsobu obhospodařování lesů v NP 
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6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 
 

 
 
 
Dopravní infrastruktura ORP Český Krumlov je z hlediska napojení na ostatní regiony vcelku 
uspokojivá. Slabš í je však dopravní situace v rámci regionu. K nejvýznamnějším trasám okresu Český 
Krumlov patří silnice I. třídy č. 3, na kterou je město Český Krumlov napojeno silnicí II. třídy č. 159.  
Železniční trať procházejíc í městem umožňuje napojení na hlavní železniční tah Praha - Linec v 
Českých Budějovicích. Nejbližší mezinárodní letiště je v rakouském Linci, na území ČR pak v Praze.  
 
Východním okrajem Českokrumlovska bude procházet krátký úsek rychlostní komunikace R3, který 
má v návaznosti na D3 spojit Jihočeský kraj s rakouskými dálnicemi.  
Současná hustota silnicí I., II. a III. třídy je dostatečná, v budoucnosti je plánováno celkové zlepšování 
jejich parametrů (včetně rozšiřování) a budování obchvatů měst a obcí.  
ORP Český Krumlov se také dotkne stavba tranzitního železničního koridoru Praha – Benešov - 
Veselí nad Lužnicí - České Budějovice - Horní Dvořiště-hranice ČR (-Linz).  
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Turistické stezky a cyklostezky 
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Zásobování vodou, odkanalizování 
Zásobování vodou, odkanalizování 
Naprostá většina obcí je napojena na vodovodní síť dodávající vodu uspokojivé kvality a také na 
kanalizaci, v některých případech nejsou napojeny pouze chatové osady. Ne všude je situace 
s odkanalizováním optimální, avšak celkový podíl domácností napojených na kanalizaci je nad 
republikovým průměrem.  
 

 

 

 
 
 
Sledované jevy 
Dopravní infrastruktura 
A088 dálnice včetně ochranného pásma 
A089 rychlostní komunikace včetně ochranného pásma 
A090 silnice I. třídy včetně ochranného pásma 
A091 silnice II. třídy včetně ochranného pásma 
A092 silnice III. třídy včetně ochranného pásma 
A093 místní a účelové komunikace 
A094 železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma 
A095 železniční dráha regionální včetně ochranného pásma 
A096 koridor vysokorychlostní železniční trati  
A097 vlečka včetně ochranného pásma 
A098 lanová dráha včetně ochranného pásma 
A099 speciální dráha včetně ochranného pásma 
A100 tramvajová dráha včetně ochranného pásma 
A101 trolejbusová dráha včetně ochranného pásma 
A102 letiště včetně ochranných pásem 
A103 letecká stavba včetně ochranných pásem 
A104 vodní cesta 
A105 hraniční přechod 
A106 cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická trasa 
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Technická infrastruktura 
A067 technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma 
A068 vodovodní s íť včetně ochranného pásma 
A069 technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma 
A070 síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma 
A071 výrobna elektřiny včetně ochranného pásma 
A072 elektrická stanice včetně ochranného pásma 
A073 nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma 
A074 technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma 
A075 vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma 
A076 technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma 
A077 ropovod včetně ochranného pásma 
A078 produktovod včetně ochranného pásma 
A079 technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma 
A080 teplovod včetně ochranného pásma 
A081 elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma 
A082 komunikační vedení včetně ochranného pásma 
A083 jaderné zařízení 
A107 objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma 
A110 objekt civilní ochrany 
A111 objekt požární ochrany 
A112 objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky  
A113 ochranné pásmo hřbitova, krematoria 
A114 jiná ochranná pásma 
A115 ostatní veřejná infrastruktura 
B019 podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu 
B020 podíl obyvatel zásobovaných plynem 
B021 podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci 
 
 
 
ORP Český Krumlov 
 

Silné stránky Slabé stránky 
+ dobrá základní silniční a železniční páteřní síť v některých 

částech území 
+ z větší části území dobrá infrastruktura turistických stezek 

a cyklostezek 
+ poloha regionu poblíž severojižní dopravní osy 

mezinárodního významu   
+ probíhající realizace napojení na evropskou a 

celorepublikovou dopravní síť  
+ koncepční příprava kraje směřující k rozvoji silniční a 

železniční infrastruktury (krajské projekty).  
 

- vedení průjezdné dopravy zastavěným územím obce 
- nevyhovující technická infrastruktura 
- špatný stav silniční sítě  
- v minulosti vybudovaná železniční síť neodpovídá 

současným potřebám  
- nízká vybavenost dopravní infrastrukturou potřebnou pro 

rozvoj cestovního ruchu (parkoviště, kvalitní komunikace 
zpřístupňující turisticky atraktivní oblasti atp.) 

- omezená využitelnost vodní cesty Vltava pro vodní dopravu v 
důsledku nedostatečné vybavenosti. 

Příležitosti Hrozby 
+ využití dotačních titulů EU na zlepšení veřejné 

infrastruktury 
+ rozvoj integrovaných dopravních systémů 
+ využití Vltavské vodní cesty pro turistické účely  
+ prodloužení regionální dráhy Rybník – Lipno n/V – Černá 

v/P 

- odklad realizace obchvatů obcí 
- omezování hromadné autobusové a vlakové dopravy 
- nárůst individuální dopravy 
- omezení podpory z fondů EU v dalším období (po roce 2013) 
- omezení rozvojových aktivit v chráněných územích  
- růst dopravního zatížení silnic bez odpovídajících úprav - 

další zhoršování technického stavu, zvýšení nehodovosti 
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7. Sociodemografické podmínky  
 
Na Českokrumlovsku žije pouze cca 41 tisíc obyvatel celkem v 31 obcích. V území jsou tři s ídla se 
statutem města – Český Krumlov, Vyšší Brod a Horní Planá. Českokrumlovsko má velice nízkou 
hustotu osídlení (36 obyvatel/km2); druhou nejnižší v rámci kraje a čtvrtou nejnižší v rámci celé 
republiky. Díky vysoké porodnosti a nízké úmrtnosti počet obyvatel ORP Český Krumlov stále stoupá.  
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Data 2010 

 
 
 
Data 2012 
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Sledované jevy 
B001 vývoj počtu obyvatel 
B002 podíl obyvatel ve věku 0–14 let na celkovém počtu obyvatel 
B003 podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel 
B004 podíl osob se základním vzděláním 
B005 podíl osob s vysokoškolským vzděláním 
B006 sídelní struktura 
 
 
 
ORP Český Krumlov 
Silné stránky Slabé stránky 

+ v rámci kraje nejlepší indikátory vitality a stáří 
+ příliv obyvatel do menších sídel a zvyšování jejich 

životaschopnosti 

- část kraje je vnitřní periferií 
- nízké hodnoty přírůstku obyvatelstva obecně 
- velký počet malých sídel 

Příležitosti Hrozby 
+ nabídka kvalitního bydlení a pracovních příležitostí 

obyvatelům v produktivním věku 
+ stabilně rostoucí počet obyvatel 

 - negativní projevy suburbanizačních procesů (sociální 
segregace, konflikt vyvolaný různým způsobem života 
starousedlíků a přistěhovalců) 
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8. Bydlení 
 

Oproti minulému období se snižuje procentuální podíl nových bytů v RD a zvětšuje se plocha 
dokončeného bytu. Stále se realizuje výstavba suburbánních celků, které slouží především jako 
bytové zázemí pro České Budějovice a okolí.  
 

  
  

SO ORP Český Krumlov 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BYTY                   

Dokončené byty 85 130 128 48 227 118 179 236 117 164 146 
Dokončené byty na 1 000 
obyvatel 2,1 3,2 3,1 1,2 5,5 2,9 4,3 5,7 2,8 3,9 3,5 

Podíl bytů dokončených v 
rodinných domech (%) 36,5 32,3 52,3 41,7 57,7 65,3 78,8 61,4 87,2 54,9 56,2 

Průměrná obytná plocha 1 
dokončeného bytu (m2) 71,6 73,6 75,8 83,0 63,7 89,0 95,4 80,1 86,4 73,7 91,6 

 
 

 
 
 
 
Počet dokončených bytů 2010 
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Data 2012 

 
 
Sledované jevy 
A003 plochy občanského vybavení 
A116 počet dokončených bytů k 31.12. každého roku 
A119 další dostupné informace, např. průměrná cena stavebního pozemku v členění podle 
katastrálních území, průměrná cena m2 zemědělské půdy v členění podle katastrálních území 
B011 výstavba domů a bytů 
B012 podíl neobydlených bytů na celkovém fondu 
B013 struktura bytového fondu 
B014 místní obvyklé nájemné 
 
 
 
ORP Český Krumlov 
 
Silné stránky Slabé stránky 

+ zájem o stavební parcely v území 
+ kvalitní obytné území 

- narušování tradice sídelních struktur masivní urbanizací a 
nevhodnou výstavbou 

- nízký podíl výstavby bytů mimo rodinné domy  
Příležitosti Hrozby 

+ využití dotačních programů EU na rekonstrukce domů 
+ nová výstavba bytových jednotek s vyšším standardem 

bydlení 

 - tlak developerů na vytváření nepřiměřeně rozsáhlé a 
nekoncepční satelitní výstavby 

- blížící se konec intervalu pro uplatnění dotací z EU 
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9. Rekreace  
 
Správní obvod je turisticky atraktivní po celý rok (Český Krumlov - galerie, muzea, slavnosti, festivaly, 
divadlo s otáčivým hledištěm, Lipenská nádrž a dolní tok Vltavy a v zimě lyžařský areál Kramolín) a 
v poslední době nastává v některých oblastech (Lipno, Český Krumlov) stoupat celoroční návštěvnost. 
Přestože počet návštěvníků Českého Krumlova stále stoupá, počet dnů, který v Krumlově tráví, stále 
klesá. Pravděpodobnou příčinou je naplnění kapacity území a z něj plynoucí snížená rekreační 
pohoda. 
V rámci Českokrumlovska se nachází množství historických památek, ale také nedotčená příroda 
s dobře značenými turistickými i cyklistickými trasami. 
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Počet příjezdů hostů
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Sledované jevy 
B015 rekreační oblasti s celoročním a sezónním využitím 
B016 počet staveb pro rodinnou rekreaci 
B017 kapacita a kategorie ubytovacích zařízení 
B018 lázeňská místa a areály  
 
 
 
ORP Český Krumlov 
 
Silné stránky Slabé stránky 

+ výborné geograf ické i přírodní podmínky pro rekreaci 
+ existující zázemí pro rekreaci v části území 
+ výborné podmínky pro turistiku, cykloturistiku, 

hipoturistiku a vodní turistiku 
+ přítomnost památek výjimečného charakteru 
+ dobré základní zázemí pro rozvoj cestovního ruchu 
 

- neexistující zázemí pro rekreaci v části území dříve spadající 
do hraničního pásma a přilehlých oblastech 

- malý počet nabídek zahrnujících vícedenní pobyt 
- nedostatečné využívání moderních komunikačních 

prostředků (on-line rezervace, propojení subjektů 
v cestovním ruchu) 

- nízká kapacita a konkurenceschopnost zimních středisek 
- nedostatečná orientace na potenciálního zákazníka 
- stálý pokles počtu dnů, které hosti tráví v území 

Příležitosti Hrozby 
+ podpora rozvoje cestovního ruchu 
+ jednotná standardizace služeb 
+ další zkvalitňování zázemí zimních středisek 
+ další rozvoj turistických aktivit 

 - živelná výstavba rekreačního zázemí bez jednotného 
konceptu a podporující infrastruktury 

- stagnace nabídky turistických aktivit 
- nedostatečná propagace regionu 
- Zájmy ochrany přírody v konf liktu s rozsáhlejšími projekty 
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10. Hospodářské podmínky 
 
Dle údajů ze sčítání lidí, domů a bytů je míra ekonomické aktivity obyvatel ve věku 15-59 let (78,6 %) 
v kraji nejvyšší. Z pohledu odvětvové struktury zaměstnanosti došlo k výraznému přesunu pracujíc ích 
ze zemědělství (12%) do oblasti služeb (49 %).  
V rámci celého regionu stále dochází k útlumu výroby a omezování pracovních míst. Zvyšuje se počet  
osob vyjíždějíc ích za prac í (do Českých Budějovic, ale i do Českého Krumlova) a počet lidí, kteří 
využívají k práci Internetu.  
 
Data 2010 
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Data 2012 

 
 

Podíl ekonomických subjektů podle
vybraných odvětví ek. činnosti (%)
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17%

22%

49%

zemědělství, lesnictví a
rybářství

průmysl celkem

stavebnictví

obchod, ubytování, stravování
a pohostinství
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Data 2010 

 
 
Data 2012 

 
 
Sledované jevy 
A002 plochy výroby 
A004 plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území 
A119 další dostupné informace, například průměrná cena m2 stavebního pozemku v členění podle 
katastrálních území, průměrná cena m2 zemědělské půdy v členění podle katastrálních území 
B007 ekonomická struktura podle odvětví 
B008 míra nezaměstnanosti 
B009 vyjíždějící do zaměstnání a škol 
B010 dojíždějící do zaměstnání a škol do obce 
B018 lázeňská místa a areály  
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ORP Český Krumlov 
 

Silné stránky Slabé stránky 
+ výhodná poloha regionu v rámci Evropy 
+ silný potenciál území převážně pro cestovní ruch 
+ vyvážený ekonomický růst 

- malá nabídka pracovních příležitostí 
- nedostatek investičních zdrojů a základního kapitálu 
- vysoká míra sezónní nezaměstnanosti 
 

Příležitosti Hrozby 
+ rozvoj přeshraniční spolupráce s Rakouskem a 

Německem 
+ podpora činností nezávislých na sezónních výkyvech 
+ využití prostředků z rozvojových programů 

- snižování ekonomické síly obyvatel 
- přeceňování krátkodobých ekonomických efektů zároveň 

s neřešeným střetem zájmů ochrany životního prostředí a 
rozvojových záměrů s živelností rozvojových aktivit 

- dojezd ekonomicky aktivních obyvatel mimo území 
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II.03  Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek SO ORP Český 
Krumlov 

     Tabulka vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

 
 

Vztah území obcí/ORP podle vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný 
rozvoj území 
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II.04  Shrnutí 
 
Územní podmínky ORP jsou z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj území vcelku vyvážené. 
Faktory životního prostředí jsou v celém ORP dobré až velmi dobré (pouze minimum obcí  
má problematický environmentální pilíř, a to převážně proto, že trpí spíše nedostatkem 
hodnocených jevů než konkrétními problémy). Oproti vyhodnocení vyváženosti územních 
podmínek při minulé aktualizaci (v r. 2010) došlo k drobnému zlepšení. Co se však týče  
podmínek hospodářských, už tak nepříliš dobrá situace se zhoršila, a to i místy při severní 
hranici SO ORP. Na vině bude spíše celkové zhoršení hospodářské situace v rámci celé 
republiky než lokální problémy. Výjimku potvrzují jen ty obce na severu správního obvodu 
ORP, které jsou v dobré dopravní dostupnosti jádrové oblasti kraje (Českých Budějovic) a 
dále pak obce Lipno nad Vltavou a Frymburk, které stále víc těží z blízkosti Lipenské 
přehrady a lépe využívají potenciál krajiny pro celoroční rekreaci. Až překvapivě se zlepšilo 
vyhodnocení pilíře sociálního, převážně díky existenci napojení na vodovodní a kanalizační 
síť v rámci celého území, dále také díky lepšímu využití území k rekreaci a díky kvalitnímu 
prostředí pro bydlení. 

Největší devizou správního obvodu ORP Český Krumlov jsou jeho přírodní podmínky, 
dlouhodobě nedotčené území a nadprůměrné zalesnění. Jedinečná souhra faktorů 
způsobila, že značná část území byla donedávna prakticky bez významnějšího zásahu do 
přírody. Tím vznikla území neobvyklých hodnot. O to větší riziko při otevření dříve 
nepřístupných oblastí hrozí v důsledku jejich nekoordinovaného využití. Území, které nebylo 
po dlouhou dobu intenzivně obhospodařováno, postrádá důležitou infrastrukturu a vzhledem 
ke své rozloze může nabídnout jen omezené spektrum aktivit. Tato situace se však pozvolna 
zlepšuje. Současně však může být toto území vystaveno živelným tlakům investorů s cílem 
uspokojit okamžité podnikatelské záměry bez prověření vazeb se záměry ostatními. 
Jednotlivé investiční záměry směřující do tohoto prostoru by měly být se zvýšenou 
pozorností prověřeny z hlediska dopadu na životní prostředí a krajinný ráz. Vzhledem 
k tomu, že zmiňované oblasti již jsou a budou využívány především turisticky, je nezbytné a 
prospěšné pokračovat v budování odpovídajícího zázemí (včetně přiměřených doplňkových 
aktivit). 

Řešení problémů hospodářské sféry není jednoduché. Právě ty podmínky, které dělají území 
cenným pro životní prostředí, rekreaci, cestovní ruch a atraktivním pro bydlení, neumožňují 
optimální rozvoj ekonomický. Většina území ORP nemá dobrou dopravní dostupnost a není 
příliš atraktivní pro investory zvenčí. V souvislosti s útlumem provozu ve stávajících 
výrobních zařízeních se významně zvyšuje nezaměstnanost. Jistou nadějí je nabídka 
pracovních příležitostí pro domácí práce po internetu – to se však týká pouze omezeného 
množství oborů. Dalším vhodným řešením by mohla být podpora lokální drobné řemeslné a 
zemědělské výroby, ideálně propojená s turistikou (ukázky řemesel, možnost nákupu 
místních výrobků přímo u zdroje), případně rozvoj agroturistiky. Turistický ruch samotný, 
přestože je v tomto území tím nejperspektivnějším zdrojem pracovních příležitostí, je 
omezen kapacitou území a minimální nutnou rekreační pohodou. Konkrétně město Český 
Krumlov už v některých měsících tuto kapacitu naplnilo. Dalším problémem turistického 
ruchu je jeho sezónnost – ukazuje se potřeba vytvoření celoročních pracovních míst. Jako 
závažný problém v území lze vnímat také špatnou obslužnost veřejnou dopravou v některých 
částech území – a to i v oblasti podél Lipenské přehrady. Obyvatelé i návštěvníci jsou tak 
závislí na vlastním automobilu, což může být překážkou snadného dostupnosti území a tedy 
i rozvoje cestovního ruchu. 

Celková situace v území se od posledního vyhodnocené mírně vylepšila. Do budoucna je 
dále vhodné pokračovat v koordinování cílů a možností území – z hlediska územní 
připravenosti pro záměry poskytující vyšší nabídku pracovních příležitostí, případně pro 
záměry v oblasti celoročního využití turistického potenciálu, ve sféře kongresové turistiky a 
nabídky aktivit pro vícedenní rodinnou a skupinovou rekreaci. 
 


