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ÚVODNÍ KOMENTÁŘ  
Čtvrtou úplnou aktualizaci územně analytických podkladů (ÚAP) obce s rozšířenou působností (ORP) 
pořizuje úřad územního plánování po dvou letech od poslední aktualizace (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 oblasti územního plánování, zpracovatele územně 
plánovací dokumentace a pro vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje území. 

Čtvrtá úplná aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území k r. 2016 navazuje na předcházející 
metodické pokyn. 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.  

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: 

o pokud poskytovatel údaj neposkytl, není údaj evidován (odpovědnost za poskytnutí 
a verifikaci údaje není přenositelná na jiný subjekt); 

o 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. 
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POSTUP AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 
ÚZEMÍ  
S ohledem na zajištění cílů stanovených stavebním zákonem bylo při čtvrté aktualizaci ÚAP 
postupováno následovně: 

 Nejprve byly převzaty výsledky dotazníkového šetření, které bylo realizováno pro RURÚ 
z roku 2014, a nad informacemi v nich uvedenými bylo provedeno nové zjištění formou 
osobního setkání se starosty obcí na sněmu starostů v Českém Krumlově dne 17.3.2016. 
K tomuto dotazníku byl přiložen druhý dotazník zjišťující problémy v obci. ve spolupráci se 
starosty obcí byly dále zrevidovány tabulky SWOT analýz jednotlivých obcí. 

 Všechny obce a poskytovatelé byli dále obesláni dne 22.3. 2016 s výzvou, aby poskytli nové 
údaje o území a potvrdili správnost nově zaslaných údajů, popřípadě potvrdili správnost dříve 
poskytnutých údajů, pokud nemají nové údaje o území. 

 Průběžně probíhalo zapracovávání dat získaných od poskytovatelů do databáze ÚAP. 
 Do struktury ÚAP byly zapracovány územní plány zpracované dle novely stavebního zákona, 

a to následujících obcí: 
o Bohdalovice, 
o Boletice, 
o Černá v Pošumaví, 
o Dolní Třebonín, 
o Holubov, 
o Horní Planá, 
o Křemže, 
o Mirkovice, 
o Mojné, 
o Nová Ves, 
o Rožmberk nad Vltavou, 
o Světlík, 
o Větřní. 

 Na základě zjištěných skutečností a s pomocí ÚAP dat jevů A i B a s pomocí dalších 
dostupných dat Českého statistického úřadu byly zpracovány podklady pro Rozbor 
udržitelného rozvoje území (textový dokument „I. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje 
území ORP jako celku“). 

 Dále byly zpracovány výkresy hodnot, limitů a záměrů (zvolené bylo měřítko 1:10000 
a výkresy jsou rozděleny na severní a jižní část, přičemž pouze u jižní části je uvedena 
legenda k výkresu). 

 Následně byly zpracovány problémový výkres a textový dokument „II. Rozbor udržitelného 
rozvoje území pro správní území ORP Český Krumlov“, jehož součástí jsou listy jednotlivých 
obcí, které obsahují charakteristiku dané obce, přehled stavu platné územně plánovací 
dokumentace, SWOT analýzy pro jednotlivé obce, vyhodnocení vyváženosti územních 
podminek a problémy k řešení.  

 Do samostatných příloh č. 1 – 32 byla po jednotlivých obcích zpracována formou tabulky 
statistická data v časové řadě za období 2009 – 2015. 

 Textové dokumenty doplňuje navíc samostatná příloha A, která obsahuje 56 stránek tabelárně 
uspořádaných střetů záměrů s limity v území (abecedně seřazeno podle názvu obce). 
S ohledem na množství nejsou střety součástí standardních výkresů. 
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V následující tabulce je znázorněno, jak a s jakou odezvou probíhala komunikace s obcemi v rámci 
4. úplné aktualizace. 
 

 
  

obec

účast 

na sněmu 

starostů 

17.3.2016

poslán 

dopis obcím 

22.3.2016

poslán 

pasport

údaje 

o území 

spolu                      

s dopisem 

22.3.2016

dotazník 

"Problémy                       

v obci" 

vyplněn

2016

zaslána 

pozvánka 

na projednání 

4. úplné 

aktualizace

účast na 

projednání 

4. úplné 

aktualizace

připomínky

BOHDALOVICE NE ANO ANO NE ANO NE NE

BOLETICE NE ANO ANO NE ANO ANO ANO

BRLOH ANO ANO ANO ANO ANO NE NE

ČERNÁ V POŠUMAVÍ ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE

ČESKÝ KRUMLOV ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE

DOLNÍ TŘEBONÍN NE ANO ANO NE ANO NE NE

FRYMBURK NE ANO ANO NE ANO NE NE

HOLUBOV ANO ANO ANO ANO ANO NE NE

HORNÍ PLANÁ NE ANO ANO NE ANO NE NE

HOŘICE NA ŠUMAVĚ NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO

CHLUMEC NE ANO ANO NE ANO NE NE

CHVALŠINY ANO ANO ANO NE ANO NE NE

KÁJOV NE ANO ANO NE ANO NE NE

KŘEMŽE NE ANO ANO NE ANO NE NE

LIPNO NAD VLTAVOU NE ANO ANO NE ANO ANO ANO

LOUČOVICE NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO

MALŠÍN ANO ANO ANO NE ANO ANO NE

MIRKOVICE ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE

MOJNÉ ANO ANO ANO ANO ANO NE NE

NOVÁ VES NE ANO ANO NE ANO ANO NE

POLNÁ NA ŠUMAVĚ ANO ANO ANO ANO ANO NE NE

PŘEDNÍ VÝTOŇ ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

PŘÍDOLÍ ANO ANO ANO ANO ANO NE NE

PŘÍSEČNÁ ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

ROŽMBERK NAD VLTAVOU NE ANO ANO NE ANO NE NE

SRNÍN ANO ANO ANO ANO ANO NE NE

SVĚTLÍK NE ANO ANO NE ANO NE NE

VĚTŘNÍ ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE

VĚŽOVATÁ PLÁNĚ NE ANO ANO NE ANO NE NE

VYŠŠÍ BROD ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE

ZLATÁ KORUNA ANO ANO ANO ANO ANO NE NE

ZUBČICE NE ANO ANO NE ANO NE NE
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Dokument II. Rozbor udržitelného rozvoje území 

Pro každou obec samostatně byl zpracován list obce obsahující přehledovou mapku správního 
obvodu obce s rozšířenou působností (dále SO ORP), v níž je území dotčené obce vybarveno 
červeně. Pro každou obec je vedle mapky vložena přehledná fotografie obce. 
 
Následuje v několika bodech základní charakteristika obce:  

• první písemná zmínka (zdroj: webové stránky obcí, internetová encyklopedie regionu Český 
Krumlov na: http://www.ckrumlov.info/docs/cz/region_histor_obasa.xml).  

 
Dále jsou uvedeny kód obce a vybrané statistické údaje od Českého statistického úřadu platné 
k 31.12.2015, a to:  

• rozloha , 
• počet obyvatel,  
• saldo migrace (rovná se rozdílu přistěhovalí – vystěhovalí),  
• přirozený přírůstek (rovná se rozdílu narození – zemřelí),  
• celkový přírůstek (rovná se součtu saldo migrace + přirozený přírůstek),  
• průměrný věk, 
• index stáří (je velmi často používanou charakteristikou věkové struktury obyvatelstva, která 

vypovídá o stárnutí populace. Vyjadřuje, kolik obyvatel ze starších věkových skupin připadá 
na sto dětí. Konkrétně v tomto případě kolik obyvatel ve věku 65 a více let připadá na 100 dětí 
do 15 let věku),  

 
• podíl nezaměstnaných osob (k 31.12.2015 a v září 2016) 
• počet částí obce, 
• počet katastrálních území. 

 

U obcí, kde od 1.1.2016 došlo ke změně rozlohy, je uvedena nová rozloha, pokud byl daný údaj 
získán. 

 

Následuje přehledný seznam částí obce s kódy částí obce, seznam katastrálních území s číslem 
k.ú. dané obce a přehled platné územně plánovací dokumentace (dále ÚPD). 

Další podrobné statistické údaje charakterizující jednotlivé obce v letech 2009 – 2015 jsou obsaženy 
v přílohách č. 1 – č. 32 tohoto dokumentu. 

Po přehledu ÚPD následuje přehled záměrů v obci na provedení změn v území. Záměry jsou 
sepsány do podoby tabulky, která obsahuje popis záměru, jeho zdroj, informaci, zda je záměr řešitelný 
v ÚPD a zda již jej platná ÚPD řeší. Záměry řešitelné v ÚPD, které platná ÚPD dosud neřeší, je třeba 
prošetřit, zda je třeba je do ÚPD zahrnout. 
Další v pořadí je aktualizace rozboru udržitelného rozvoje, která 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. „Rozbor udržitelného rozvoje 
území pro jednotlivé obce“), tak i generalizované pro území ORP jako celku (viz kap. „SWOT 
analýza pro správní obvod ORP Český Krumlov“) 

 Vyhodnocení pilířů 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. „Rozbor udržitelného 
rozvoje území pro jednotlivé obce“), tak i pro celý SO ORP jako celek (viz kap. „SWOT 
analýza pro správní obvod ORP Český Krumlov“).  

 Problémy v obci (zahrnují zejména dopravní, hygienické, sociální a estetické závady, 
problémy bránící budoucímu rozvoji obce, problémy občanské a technické vybavenosti, dále 
rizika území a ohrožení v území rizikovými jevy. V tabulce problémů v obci je kategorizován 
typ problému (N=nadmístní a M=místní/lokální). 
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Co je SWOT analýza Rozboru udržitelného rozvoje území. SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí se 
definují: 

• S = Strengths - silné stránky, 
• W = Weaknesses - slabé stránky,  
• O = Opportunities - příležitosti, 
• T = Threats - hrozby. 

SWOT analýza  RURÚ je způsob analýzy území a jedná se o zjištění a vyhodnocení udržitelného 
rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb ve výše uvedeném 
tematickém členění. 

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, které jsou ve sledovaném území identifikovány. 

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. 

Problémy v obci byly zjišťovány dotazníkovým šetřením dle předdefinovaných kategorií problémů, viz 
níže, se čtyřmi možnými typy odpovědí: 1. obce se to netýká, 2. obce se to týká, 3.  nezbytné problém 
řešit, 4. problém se řeší s tím, že při zaškrtnutí odpovědi typu „2. obce se to týká“ se doplnila 
informace, zda je nutné problém řešit nebo, zda se již řeší. Problémy byly doplněny o zjištění z dat 
ÚAP.  

Obsah dotazníku „PROBLÉMY V OBCI“ je následující: 
A. ZÁVADY DOPRAVNÍ 
A.1  Přetíženost obce dopravou 
A.2  Špatný technický stav komunikací 
A.3  Nedostatečné parametry (šířkové a směrové uspořádání) komunikací 
A.4  Kolize osobní a veřejné dopravy 
A.5  Nepřehledná křižovatka 
A.6  Absence parkovacích ploch 
A.7  Absence (potřeba) cyklostezky 
A.8  Absence (potřeba) chodníku  
A.9  Přítomnost bariér pro pěší 
A.10 Nedostatečně rozvinutá cestní síť (prostupnost krajiny) 
A.11 Špatná dopravní obslužnost veřejnou dopravou  
A.12 Překračování omezené rychlosti (ohrožování chodců)   
A.13 Sezónní parkoviště 
A.14 Úrovňové křížení se železničními tratěmi 
B. ZÁVADY HYGIENICKÉ 
B.1  Existence černých skládek) 
B.2  Existence starých zátěží území a kontaminovaných plochy  
B.3  Hlučný provoz dopravy či průmyslového objektu 
B.4  Špatná kvalita pitné vody 
B.5  Problémy se smogem 
B.6  Problémy s imisemi 
B.7  Znečištění vodních ploch a vodních toků 
B.8  Dlouhodobě nevyužívané zemědělské plochy  - přítomnost plevelů a invazivních druhů rostlin 
C. ZÁVADY SOCIÁLNÍ 
C.1  Snižování počtu obyvatel 
C.2 Stárnutí populace  
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C.3  Problematické soužití obyvatel  
C.4  Nedostatek pracovních příležitostí 
C.5  Nedostatečná bezpečnost obyvatel 
C.6  Nedostatečná péče o seniory a zdravotně postižené 
C.7  Chybí (ubývají) akce podporující společenský život v obci  
C.8  Přítomnost sociálně nepřizpůsobivých občanů 
D. ZÁVADY ESTETICKÉ 
D.1  Přítomnost nevzhledných průmyslových areálů 
D.2  Přítomnost nevzhledných zemědělských areálů 
D.3  Urbanistické závady – nevhodná forma zástavby  
D.4  Rozpory ve vyváženosti měřítka zástavby ve venkovských sídlech – proporční vztah obytných území 
a velkých průmyslových a zemědělských areálů 
D.5  Nejasné pozice center venkovských sídelních útvarů 
D.6  Neřízený rozvoj novostaveb, narušení tradiční struktury obce předimenzováním zastavitelných ploch 
D.7  Nedostatečné zastoupení zeleně v obci 
D.8  Potlačení kulturní dominanty obce 
D.9  Nevhodné terénní úpravy 
D.10 Nevhodné stavební zásahy do objektů (v rozporu s jejich původním účelem) 
D.11 Chátrání nevyužívaných objektů a souborů, např. historického fondu průmyslové architektury 
D.12 Negativní vlivy telekomunikačních zařízení (stožáry), větrných a fotovoltaických elektráren na krajinný ráz 
E. PROBLÉMY BRÁNÍCÍ BUDOUCÍMU ROZVOJI OBCE 
E.1  Přítomnost brownfields, opuštěných (výrobních) areálů a staveb 
E.2  Nedostatek volných pozemků pro stavbu rodinných domů 
E.3  Přírodní, kulturní nebo technické limity omezující rozvoj obce 
E.4     Obec bez ÚPD nebo nesoulad v ÚPD 
F. PROBLÉMY OBČANSKÉ A TECHNICKÉ VYBAVENOSTI 
F.1 Absence nebo špatná dostupnost základního občanského vybavení (obchod, zdravotní zařízení, restaurace, 
školka a škola) 
F.2 Špatný stav či nedostatek mobiliáře v obci (lavičky, koše, dětská hřiště) 
F.3 Nedostatek veřejných prostranství 
F.4 Nekvalitní zázemí pro cestující veřejnou dopravou 
F.5 Absence vodovodu 
F.6 Absence kanalizace  
F.7 Absence ČOV 
F.8 Špatné internetové připojení 
F.9 Vysoký podíl využití neobnovitelných zdrojů energie 
F10 Špatná dopravní dostupnost (absence železnice, komunikací vyšší třídy) 
F.11 Absence kontejnerů na tříděný odpad 
G. SPECIFICKÉ PROBLÉMY OBCE 
G.1…n Popis specifického problému 
R. RIZIKA V ÚZEMÍ 
R.1 Území ekologických rizik 
R.2  Poddolované území 
R.3  Sesuvné území 
R.4 Skládka  
 

Problémy jsou klasifikovány dle typu na typ ZUR, UP nebo V. ZUR = problém by měl být řešen 
v Zásadách územního rozvoje, UP = problém by měl být řešen v územním plánu, V = všeobecný 
problém neřešitelný nástroji územního plánování. Konkrétní návrh řešení je popsán níže v závislosti 
na indexovém označení v dotazníku „Problémy k řešení“. V následující kapitole „Obecné požadavky 
na odstranění závad (problémů)“ je popsáno, jakým způsobem lze nástroji územního plánování daný 
problém řešit. 

Hodnocení (v rozsahu provedení SWOT analýz, vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
a identifikace problémů) je provedeno pro každou obec zvlášť vždy v samostatném bloku s cílem 
poskytnout lepší podklad pro následné využití územně plánovacího podkladu. 

Střety v území jsou uspořádány do samostatného dokumentu, přílohy A, v němž jsou v podobě 
tabulky uvedeny střety pro jednotlivé obce seřazené podle abecedy. Střety vznikly analýzou GIS dat 
podle definované matice střetů, viz níže. 
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x nevýznamný střet záměru s limitem (neuplatňuje se) 

 

V závěru textové části je uvedena souhrnná tabulka pro SWOT analýzy a vyhodnocení pilířů po 
obcích, dále stav pilířů udržitelného rozvoje území v obcích v letech 2010, 2012, 2014 a 2016 a vývoj 
pilířů udržitelného rozvoje území v obcích v čase (pro období 2010-2012, 2012-2014 a 2014-2016). 

Následuje SWOT analýza pro správní obvod ORP Český Krumlov jako celek a na závěr shrnutí 
RURÚ. 
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Obecné požadavky na odstranění závad (problémů) 

A. Dopravní závady 

A.1 Přetíženost obce dopravou 

Prověřit a vymezit alternativní trasy silnic nadmístního významu mimo zastavěné území obcí s 
návazností odlehčeného dopravního spojení s danou obcí. Koncepci dopravního systému řešit 
v souladu s urbanistickým rozvojem obce. 

A.2 Špatný technický stav komunikací 

Vytvořit podmínky pro úpravy uličních prostor. 

A.3 Nedostatečné parametry (šířkové a směrové uspořádání) komunikací 

Prověřit prostorové podmínky v území na úpravu šířkových či směrových parametrů 
komunikace. 

A.4 Kolize osobní a veřejné dopravy 

Prověřit a vymezit prostorové podmínky kolizních úseků dopravy a navrhnout opatření pro 
bezpečí pohybu chodců a cyklistů. 

A.5 Nepřehledná křižovatka 

Zvážit podmínky pro zajištění bezpečného provozu v místě nepřehledné křižovatky například 
formou kruhového objezdu. 

A.6 Absence parkovacích ploch 

Specifikovat umístění a kapacitu parkovacích ploch v blízkosti míst vymezených zatíženým 
stáním motorových vozidel. 

A.7 Absence (potřeba) cyklostezky 

V návaznosti na územní uspořádání uliční sítě a veřejných prostor v obci vymezit systém 
cyklostezek. Prověřit prostupnost území a navrhnout nové trasy pro cyklisty formou zachování a 
doplnění stávajících cest. 

A.8 Absence (potřeba) chodníku 

Prověřit prostorové uspořádání podél frekventovaných komunikací a navrhnout systém pro 
bezpečný pohyb osob. 

A.9 Nedostatečně rozvinutá cestní síť (prostupnost krajiny) 

Navrhnout v rámci urbanistické struktury cestní síť v provázanosti na nezastavěné území obce. 
Prověřit možnosti obnovy historických cestních sítí s respektováním především přírodních limitů 
v území. 

A.11 Špatná dopravní obslužnost veřejnou dopravou 

Návrh podmínek a opatření pro zajištění dopravní obsluhy formou zvýšení její dostupnosti a 
kvality. 

A.12 Překračování omezené rychlosti (ohrožování chodců) 

Neřeší se v územně plánovací dokumentaci. 

A.13 Sezónní parkoviště 

Specifikovat umístění a kapacitu parkovacích ploch v blízkosti míst navštěvovaných jen po 
určitou roční dobu – například z důvodu rekreačních. 

A.14 Úrovňové křížení se železničními tratěmi 

Prověřit prostorové podmínky pro návrh mimoúrovňového křížení železničních přejezdů 
především s komunikacemi nadmístního významu. 
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B. Hygienické závady 

B.1 Existence černých skládek 

V rámci řešení územně plánovací dokumentace eliminovat možnosti dalšího využívání 
„černých“ skládek. Zvážit stávající stav odpadového hospodářství obce, navrhnout lokality pro 
umístění skládek či sběrných dvorů. Vytvářet územní podmínky pro optimalizaci nakládání s 
odpady (separace, využívání, likvidace) na území kraje - postupné vytváření regionálního 
integrovaného systému odpadového hospodářství. 

B.2 Existence starých zátěží území a kontaminovaných plochy 

V rámci územně plánovací dokumentace vytvářet předpoklady k nápravě či opětovnému využití 
znehodnoceného území – např.asanace, rekultivace apod. 

B.3 Hlučný provoz dopravy či průmyslového objektu 

Navrhnout podmínky a opatření pro snížení hlučnosti například vymezením ploch pro izolační 
zeleň, protihlukové bariéry apod. 

B.4 Špatná kvalita pitné vody 

Navrhnout podmínky pro důsledné dodržování pravidel v ochranných pásmech vodních zdrojů a 
toků. Zohlednit stav významných znečišťovatelů vodních zdrojů průmyslovou a zemědělskou 
činností a omezit či regulovat jejich činnost způsobující znečištění povrchových a podzemních 
vod např. formou stanovením přípustného využití funkce v území. 

B.5 Problémy se smogem, B.6 Problémy s imisemi 

V rámci ÚPD zohlednit možnosti plynofikace obcí či využití obnovitelných zdrojů energie pro 
zajištění tepla, podporovat centrální zásobování teplem. Podél významných silničních tahů 
procházejících zastavěným územím navrhnout opatření pro eliminaci znečištění emisemi, 
případně prověřit a navrhnout odklon významných silničních tahů mimo zastavěné území obce. 

B.7 Znečištění vodních ploch a vodních toků 

Definovat hlavní znečišťovatele vodních ploch a navrhnout opatření pro eliminaci znečištění, 
především v rámci odkanalizování obcí, podpořit jejich koncepční návrhy včetně čistíren 
odpadních vod. Vytvářet územní podmínky pro zvyšování vodního potenciálu území zejména v 
souvislosti s omezováním možných dopadů klimatické změny, spojených s poklesem hladin 
spodních vod. Zachovávat podzemní a povrchové zdroje vod a podporovat jejich hospodárné 
využívání. 

B.8 Dlouhodobě nevyužívané zemědělské plochy 

Prověřit možnost opětovného využití nevyužívaných zemědělských ploch v návaznosti na 
urbanistickou koncepci obce. 
 

C. Závady sociální 

C.1 Snižování počtu obyvatel 

V rámci územního plánování prověřit potřebu a možnost vymezení nových ploch pro výstavbu 
bytových či rodinných domů, případně usilovat o zajištění stavebních ploch od pozemkového 
fondu a zasíťování pozemků pro novou výstavbu. 

C.2 Stárnutí populace 

Prověřit možnosti a navrhnout vhodné plochy pro výstavbu objektů s pečovatelskou službou, 
léčeben dlouhodobě nemocných a domovů pro seniory. Zároveň v rámci územně plánovací 
činnosti podpořit výstavbu nových rodinných domů pro mladší generace za účelem zlepšování 
demografické situace. 

C.3 Problematické soužití obyvatel 

Neřeší se v rámci územně plánovací činnosti. 
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C.4 Nedostatek pracovních příležitostí 

Podpora rozvojových předpokladů místních ekonomických aktivit, např. zemědělská výroba, 
místní průmysl, tradiční řemesla apod. Prověřit a navrhnout plochy pro výrobu, případně 
smíšené výrobní plochy. 

C.5 Nedostatečná bezpečnost obyvatel 

Závisí na charakteru definovaného nebezpečí - Neřeší se v rámci územně plánovací činnosti. 

C.6 Nedostatečná péče o seniory a zdravotně postižené 

Úzce souvisí s bodem C.2 – zajištění dostatečné sociální péče i ze strany personální - neřeší se 
v rámci územně plánovací činnosti. 

C.7 Chybí (ubývají) akce podporující společenský život v obci 

V rámci územně plánovací činnosti lze podpořit návrhem ploch určených pro veřejná 
prostranství, nových kulturních zařízení s důrazem na využití brownfields, jsou-li v obci 
lokalizovány. 

C.8 Přítomnost sociálně nepřizpůsobivých občanů 

Neřeší se v rámci územně plánovací činnosti. 
 

D. Závady urbanistické 

D.1, D.2 Přítomnost nevzhledných průmyslových, zemědělských areálů 

V rámci územně plánovací činnosti prověřit potřebu a možnost opětovného či nového způsobu 
funkčního využití definovaných nevzhledných průmyslových a zemědělských areálů např. jako 
plochy pro hospodářský rozvoj území. 

D.3 Nevhodná forma zástavby 

Upravit a navrhnout v rámci územně plánovací činnosti prostorové regulativy, přednostně 
využívat plochy v zastavěném území, nově navržené zastavitelné plochy navrhovat s ohledem 
na demografickou situaci obce, prověřit a navrhnout přiměřenou občanskou a technickou 
vybavenost obce, zohlednit širší vazby na okolní obce. 

D.4 Rozpory ve vyváženosti měřítka zástavby ve venkovských sídlech – proporční vztah 
obytných území a velkých průmyslových a zemědělských areálů. 

Navrhnout urbanistickou koncepci s ohledem na zachování a obnovu starého bytového fondu, 
zohlednit charakter krajiny, průmyslové a zemědělské areály umisťovat mimo obytné plochy, na 
okraji obce s dostatečnou dopravní infrastrukturou. 

D.5 Nejasné pozice center venkovských sídelních útvarů 

Prověřit a vymezit významné sídelní útvary a navrhnout regulativy na jejich zachování a 
ochranu. 

D.6 Neřízený rozvoj novostaveb, narušení tradiční struktury obce předimenzováním 
zastavitelných ploch 

Zvážit přednostní využití ploch v zastavěném území, vymezit a regulativy ochránit původní 
charakter sídel, nové zastavitelné plochy navrhovat v návaznosti na demografický vývoj obce. 

D.7 Nedostatečné zastoupení zeleně v obci 

Prověřit a navrhnout plochy zeleně. 

D.8 Potlačení kulturní dominanty obce 

Vhodnými regulativy navrhnout ochrany významné dominanty, navrhnout vhodné funkční využití 
v okolí dominanty, nenarušující její charakter. 

D.9 Nevhodné terénní úpravy 
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Veškeré navrhované terénní úpravy posoudit se všemi možnými souvislostmi v území, chránit 
údolní nivy, podporovat retenční schopnost krajiny, opatření pro zpomalení odtoku vod z krajiny, 
zvážit svažitost terénu a zornění půdy v území, minimalizovat zásahy do lesních porostů a 
zábory zemědělské půdy, zejména s vysokým stupněm ochrany. 

D.10 Nevhodné stavební zásahy do objektů (v rozporu s jejich původním účelem) 

Vymezit a vhodnými regulativy staovit podmínky pro ochranu významných stavebních objektů. 

D.11 Chátrání nevyužívaných objektů a souborů, např. historického fondu průmyslové 
architektury 

Zvážit a navrhnout nové funkční využití chátrajících objektů ve vztahu urbanistické koncepce 
území. 

D.12 Negativní vlivy telekomunikačních zařízení (stožáry), větrných a fotovoltaických 
elektráren na krajinný ráz 

Omezit další rozšiřování větrných a fotovoltaických elektráren s ohledem na krajinný ráz. 
 

E. Závady ÚPD a bránící budoucímu rozvoje obce 

E.1 Přítomnost brownfields, opuštěných (výrobních) areálů a staveb 

Zvážit a navrhnout nové funkční využití chátrajících objektů ve vztahu urbanistické koncepce 
území. Prověřit využití ploch brownfields např. pro hospodářský rozvoj území. 

E.2 Nedostatek volných pozemků pro stavbu rodinných domů 

Prověřit a navrhnout nové zastavitelné plochy v návaznosti na zastavěné území, prověřit 
možnost využití ploch pro zástavbu v rámci zastavěného území, prověřit dostatečnou kapacitu 
občanského vybavení, dopravní a technické infrastruktury v návaznosti na nově navržené 
zastavitelné plochy. Navrhnout koncepci vhodné urbanistické struktury se zachováním 
původního charakteru obce. 

E.3 Přírodní, kulturní nebo technické limity omezující rozvoje obce 

Nedají se příliš ovlivnit územně plánovací činností, zvážit veřejný zájem a navrhnout případná 
kompenzační opatření při narušení významných limitů v území. 

E.4 Obec bez ÚPD nebo nesoulad v UPD 

V rámci územně plánovací činnosti zvážit se zástupci obce pořízení územního plánu, nesoulady 
řešit pořízením změny územního plánu případně pořízením nového územního plánu. 
 

F. Závady občanské a technické vybavenosti 

F.1 Obec bez ÚPD nebo nesoulad v UPD 

Viz.E.4 

F.2 Špatný stav či nedostatek mobiliáře v obci (lavičky, koše, dětská hřiště) 

Neřeší se územně plánovací činností. 

F.3 Nedostatek veřejných prostranství 

Prověřit a navrhnout vhodné plochy pro veřejný kontakt mezi občany v rámci nově vymezených 
ploch veřejných prostranství. Zkvalitnit stávající významné veřejné prostory, zvážit jejich 
rozšíření, případně vytvořit územní podmínky pro vznik nových veřejných prostor s jasnou 
hranicí mezi prostorem soukromým a veřejným. Zajistit vzájemnou provázanost dílčích částí 
obce veřejnými prostory. 

F.4 Nekvalitní zázemí pro cestující veřejnou dopravou 

Vytvořit podmínky pro zajištění zázemí pro cestující v rámci veřejné dopravy včetně zajištění 
bezpečnosti přepravujících se osob. 
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F.5 Absence vodovodu 

Prověřit a vymezit vodárenskou soustavu se zabezpečením akumulační kapacity vodojemů a 
čerpacích stanic, koordinace nově navrhovaných vodovodních řadů v rámci nových rozvojových 
ploch v návaznosti na stávající vodovodní systém. 

F.6 Absence kanalizace 

V rámci územně plánovací činnosti navrhnout soustavu oddílné kanalizační sítě pro odvod 
dešťových a splaškových vod. 

F.7 Absence ČOV 

Prověřit a navrhnout vhodné plochy pro stavbu čistírny odpadních vod včetně potřebného 
zajištění pro jejich případné rozšíření, umisťovat tyto plochy v okrajových částech obce. 

F.8 Špatné internetové připojení 

Neřeší se územně plánovací činností. 

F.9 Vysoký podíl využití neobnovitelných zdrojů energie 

V rámci územně plánovací činnosti zohlednit možnosti plynofikace obcí či využití obnovitelných 
zdrojů energie pro zajištění tepla, podporovat centrální zásobování teplem. 

F.10 Špatná dopravní dostupnost (absence železnice, komunikací vyšší třídy) 

Prověřit a navrhnout územní podmínky provázanosti místních dopravních systémů na 
významné dopravní tahy v území. 

F.11 Absence kontejnerů na tříděný odpad 

Neřeší se územně plánovací činností. 
 

Rizika v území 

R.1 Území ekologických rizik 

Návrh sanace a rekultivace starých ekologických zátěží v území. 

R.2 Poddolované území 

Přesně lokalizovat poddolovaná území, zvážit jejich projevy a navrhnout opatření na jejich 
eliminaci ve vztahu k zastavěnému území a ve vztahu jejich výskytu ve volné krajině. 

R.3 Sesuvné území 

Přesně lokalizovat sesuvná území, zvážit jejich stupeň aktivity a navrhnout opatření na eliminaci 
jejich projevů ve vztahu k zastavěnému území a ve vztahu jejich výskytu ve volné krajině. 

R.4 Skládka 

Navrhnout opatření v blízkosti skládky se zajištěním zabránění případné kontaminace okolních 
ploch, respektovat ochranné pásmo skládky. 
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Rozbor udržitelného rozvoje území pro jednotlivé obce - listy obcí 
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1. Bohdalovice 

           

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        obec 
První písemná zmínka:   1 310 
Kód obce:        536253 
Rozloha:         3 083 ha 
Počet obyvatel:      280  
Saldo migrace:      0 
Přirozený přírůstek:    +1 
Celkový přírůstek:     +1  
Průměrný věk:      40.1 
Index stáří:       73.1 
Podíl nezaměstnaných osob:  7.7% (v září 2016 7.4%) 
Počet částí obce:    6 
Počet katastrálních území: 6 
 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 1. 
 

Části obce 
kód části obce název části obce 

181161 Bohdalovice 
150223 Kaliště 
150240 Slavkov 
181269 Slubice 
160601 Suš 
160610 Svéraz 

 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
781169 Bohdalovice u Větřní 
760609 Skubice 
750247 Slavkov u Českého Krumlova 
760617 Svéraz 
781266 Svéraz u Větřní 
750221 Větřní-Kaliště 
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Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce 

Druh ÚPD  Schválení či 
nabytí účinnosti 

Datum 

Územní plán Bohdalovice (ÚP) Nabytí účinnosti 5.4.2016 

 

Záměry v obci na provedení změn v území 

Popis záměru Zdroj záměru Řešitelné 
ÚPD 

ÚPD již 
řešen 

Ee13 VVN 110kV Větřní – Horní Planá, včetně 
elektrické stanice 110/22kV 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO ANO 

návrh vodovodu ÚAP a dle 
PRVKUC 
změna č.5 

ANO NE 

návrh kanalizace ÚAP a dle 
PRVKUC 
změna č.5 

ANO částečně 
ANO 

návrh 3 nemovitých kulturních památek dotazník NE - 
záměr na 33 domků (ZTV + stavební povolení) dotazník ANO ANO 
záměr opravit prostory pro lékaře (nyní musejí 
obyvatelé dojíždět do Větřní a pro léky 
do Českého Krumlova) 

dotazník NE - 
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SWOT analýza 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
1 + v obci se nevyskytují 

sesuvná území 
+ v obci se vyskytují 
poddolovaná území 

  
o 

2 + na území se vyskytují četné  
malé vodní toky (Sušský, 
Strážný, Svérázský potok  
+ na území se vyskytují vodní 
nádrže 
+ v území se nevyskytuje 
záplavové území 
+ ve Slavkově a Suši je 
požární nádrž 

   

+ 

3 + na území je ČOV 
+ u Slavkova je hřbitov 

- na území se vyskytuje 
skládka Svéraz 
- v jižní části obce je stará 
halda nerud 

  

o 

4  + obec je součástí oblasti 
krajinného rázu 
Českokrumlovsko 
 + do obce zasahuje místo 
krajinného rázu Rožmberk 
 + na území obce zasahuje PP 
Žestov 
 + na území obce s vyskytuje 
PP Slavkovský chlumek 
 + na území obce rostou 
památné stromy „Slavkovská 
lípa“ a Lípy ve Svérazi 
+ koeficient ekologické stability 
je 2.19 

   

+ 

5 + podíl zemědělské půdy z 
celkové výměry katastrů je 
48.5% 
+ podíl orné půdy ze 
zemědělské půdy je 52.0%  
+ podíl trvalých travních 
porostů z celkové výměry 
zemědělské půdy je 47.4%  
+ podíl lesů z celkové výměry 
je 45.0% 

- nevhodné způsoby 
hospodaření na zemědělské 
půdě 

+ podpora zemědělství  
+ podpora lesního 
hospodářství 
 

 

+ 

6 + dobrá základní silniční síť  
+ obec je odkanalizovaná 
+ obec má vodovod 
+ vysoké procento obyvatel 
napojených na vodovod 
a kanalizaci 
+ silniční síť místy v dobrém 
stavu 
+ uspokojivá veřejná doprava 

  - omezování hromadné 
autobusové dopravy 
 

+ 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel  
+ nižší index stáří 73.1 
 

- úbytek obyvatel za 
posledních 7 let 
 

+ nabídka kvalitního bydlení 
a pracovních příležitostí v okolí 
obce obyvatelům 
v produktivním věku 

  
 

+ 

8 + kvalitní obytné území 
+ dostatek rozvojových ploch 
pro bydlení 

 + nabídka zasíťovaných 
pozemků 

 
+ 

9 + obcí procházejí cyklotrasa 
a turistické stezky 
+ klidné území 

- územím neprotéká řeka 
Vltava, 
nedaleko území je rekreační 
oblast kolem Lipna  

+ na území se vyskytují 
památné stromy a přírodní 
zajímavosti (Svéraz) 

 

o 

10 + výhodná poloha v rámci 
regionu 

- malá nabídka v místech 
pracovních příležitostí  
- převažuje vyjížďka za prací 
nad dojížďkou do obce 
- dojezd ekonomicky aktivních 
obyvatel mimo území obce 

+ využití prostředků 
z rozvojových programů 
 

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

- -  
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Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 2014 
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 + 

sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura + 

+ 
7. sociodemografické podmínky + 

8. bydlení + 

9. rekreace o 

ekonomický 
  
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  - - 

o 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura + 

8. bydlení + 

9. rekreace o 

 

Problémy v obci 
Bohdalovice Kód obce: 536253 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

B. Závady hygienické 
B.1 Existence černých skládek Odhazování odpadu podél hlavní 

silnice (odvoz odpadu – systém 
popelnice na žetony – způsobuje to 
problém) 

2014 UP 

C. Závady sociální 
C.2 Stárnutí populace  2014 UP 
C.4 Nedostatek pracovních příležitostí Lokálně 2014 UP 
C.6 Nedostatečná péče o seniory Řeší se - obec koupila budovu, kde 

bude 1x týdně ordinovat lékař, který 
napíše recepty pro seniory a léky 
zajistí hromadně obec v Českém 
Krumlově 

2014 UP 

D. Závady urbanistické 
D.2 Přítomnost nevzhledných 

zemědělských areálů 
POSPOL v Bohdalovicích – 
likvidace 

2014 UP 

D.11 Nevhodné stavební zásahy do 
objektů (v rozporu s jejich původním 
účelem) 

Chátrání starého statku 2014 UP 

E. Problémy bránící budoucímu rozvoji obce 
E.4 Nesoulad ÚPD Nenavazující ÚSES se sousední 

obcí Větřní 
2016 UP 

F. Problémy občanské a technické vybavenosti 
F.1 Absence nebo špatná dostupnost 

základního občanského vybavení 
Absence a špatná dostupnost 
obchodu (v řešení) 

2014 UP 

F.9 Vysoký podíl využití neobnovitelných 
zdrojů energie 

V obci není zaveden plyn, topení 
tuhými palivy 

2014 UP 

R. Rizika v území 
R.1 Území ekologických rizik Skládka Sveraz 2014 UP 
R.2 Poddolované území 2xbodově (Bohdalovice u Větřní-

Velislavice, Svéráz u Větřní), 1x 
plošně Skubice-Suš 

2014 UP 
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2. Boletice 

       

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        vojenský újezd 
První písemná zmínka:   1 263 
Kód obce:        545422 
Rozloha:         16 547 ha (od 1.1.2016, dříve 21 950 ha) 
Počet obyvatel:      277 (0 obyvatel od 1.1.2016) 
Saldo migrace:      -14 
Přirozený přírůstek:    -2 
Celkový přírůstek:     -16  
Průměrný věk:      35.4 
Index stáří:       73.1 
Podíl nezaměstnaných osob:  10.6%  
Počet částí obce:     1 
Počet katastrálních území:  7 (od 1.1.2016, dříve 16 k.ú.) 
 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 2. 

 

Části obce 
kód části obce název části obce 

007153 Boletice 

Katastrální území od 1.1.2016 
číslo k.ú. název k.ú. 
607151 Boletice 
991732 Jablonec u Českého Krumlova 
991759 Maňávka u Českého Krumlova 
991775 Ondřejov u Českého Krumlova 
991741 Polná u Českého Krumlova 
991821 Třebovice u Českého Krumlova 
991813 Uhlíkov u Českého Krumlova 

Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce 

Druh ÚPD  
Schválení či 

nabytí účinnosti 
Datum 

Územní plán vojenského újezdu Boletice* Nabytí účinnosti 24.12.2011 

* - hranice obce v roce 2016 se liší od hranic obce v platné ÚPD (změna hranic od 1.1.2016, 
optimalizace vojenského újezdu) 
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Záměry v obci na provedení změn v území 

Popis záměru Zdroj záměru Řešitelné 
ÚPD 

ÚPD již 
řešen 

SOB1 Specifická oblast republikového významu 
Šumava 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

Ep10 Propojení tranzitních plynovodů ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

Ep12 VTL plynovod Kájov – Hořice na Šumavě – 
Černá v Pošumaví 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 
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SWOT analýza 
 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
1 + v obci se vyskytuje ložisko 

nerostných surovin 
- v obci se vyskytuje 
poddolované území 

+ budoucí využití ložisek 
nerostných surovin 

 o 

2  + polovina území spadá do 
CHOPAV 
+ velké množství vodních toků 
(Olšina, Loutecký potok, 
Polečnice, Květušínský potok, 
Škeblice, Dolanský, Boletický, 
Podvořský, Lužný, Třebovický, 
Křemežský, Chlumanský, Rysí, 
Puchéřský potok, Blanice, 
Černý, Plánský, Záhvozdenský, 
Uhlíkovský, Ostřice, Špičák, 
Brzotický, Borský, Knížecí, 
Dlouhohřbetský, Květenský) 
 + v obci je velké množství 
vodních ploch (Okrouhlík, U 
Kokše, Loutka, Březovický, 
Uhlíkovský, Horní polečnický, 
Dolanský, Prostřední, Nový, 
Velký střemilský, Velký 
podvořský rybník a další 
podvořské rybníky, rybník Osí) 
+ dostatek požárních nádrží 
(Boletice, Polná a Třebovice) 

   

++ 

3 + dlouhodobě se zlepšující 
kvalita životního prostředí 
+ kvalitní pitná voda 
 

- v rámci vojenského újezdu 
se vyskytují území 
ekologických rizik  

  

- 

4 + území dlouhodobě nedotčená 
lidským osídlením  
+ část obce je součástí oblasti 
krajinného rázu Křišťanovsko-
Boleticko, část oblasti Šumava 
II. (CHKO) a část oblasti 
Českokrumlovsko 
+ část obce patří do CHKO 
Šumava 
+ část území obce je 
biosférickou rezervací 
UNESCO 
+ většina území je součástí 
evropsky významné lokality 
soustavy NATURA 2000 
+ celé území pokrývá NATURA 
2000 - Ptačí oblast 
+ existence jednotné koncepce 
ochrany přírody a krajiny 
+ koeficient ekologické stability 
je 3.72 

- veškerá dříve využívaná 
půda převedena na ostatní 
plochu a jen sekána 
 
 

  

++ 

5 + velmi vysoký podíl lesů  
+ dobrý zdravotní stav lesů 

- v důsledku opatření na 
ochranu přírody na území NP 
narušení původních 
ekosystémů (střelnice) 
- velmi nízký podíl 
zemědělské půdy z celkové 
výměry katastrů  
- nízký podíl orné půdy ze 
zemědělské půdy  
- vysoký podíl trvalých 
travních porostů z celkové 
výměry zemědělské půdy 

+ podpora lesního 
hospodářství 
 

- konflikt využití území pro 
rekreaci a tendence ochrany 
lesů 

o 

6 + po optimalizaci od 1.1.2016 nebydlí na území vojenského újezdu nikdo o 
7 + po optimalizaci od 1.1.2016 nebydlí na území vojenského újezdu nikdo o 
8 + po optimalizaci od 1.1.2016 nebydlí na území vojenského újezdu nikdo o 
9 + po optimalizaci od 1.1.2016 nebydlí na území vojenského újezdu nikdo o 
10 + po optimalizaci od 1.1.2016 nebydlí na území vojenského újezdu nikdo 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 - 

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 - - - 

- 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura + 

8. bydlení o 

9. rekreace + 

 

Problémy v obci 
Boletice Kód obce: 545422 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

Rizika v území 
R.1 Území ekologických rizik stanice PHM Podvoří – není 

používána, Kasárna Podvoří – 
ubytovny, jídelny, sklady, parkovací 
plochy, heliporty, plochy na opravu 
techniky 

 UP 

R.2 Poddolované území 2xbodově (Mladoňov u Boletic-
Míšňany, Horní Brzotice) – ojedinělý 
rozsah 

 UP 

R.4 Skládka STKO Hořičky II, STKO II  V 
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3. Brloh 

        

 

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        obec 
První písemná zmínka:   1 310 
Kód obce:        545431 
Rozloha:         4 618 ha 
Počet obyvatel:      1 067 
Saldo migrace:      +5 
Přirozený přírůstek:    -3 
Celkový přírůstek:     +2  
Průměrný věk:      41.0 
Index stáří:       102.3 
Podíl nezaměstnaných osob:  6.2% (v září 2016 5.0%) 
Počet částí obce:     7 
Počet katastrálních území:  6 
 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 3. 
 
 

Části obce 
kód části obce název části obce 

009849 Brloh 
009857 Kovářov 
105473 Jaronín 
105511 Sedm Chalup 
140601 Janské Údolí 
140627 Rojšín 
140635 Rychtářov 

 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
609846 Brloh pod Kletí 
740608 Janské Údolí 
609854 Janské Údolí-Kovářov 
705471 Jaronín 
609862 Jaronín-Kuklov 
740624 Rojšín 
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Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce 

Druh ÚPD  Schválení či 
nabytí účinnosti 

Datum 

Územní plán obce Brloh (ÚPO)* Schváleno 25.11.2002 

Změna č. 1 ÚPO Schváleno 16.1.2006 

Změna č. 2 ÚPO Nabytí účinnosti 17.6.2010 

Změna č. 3 ÚPO Nabytí účinnosti 11.9.2010 

Změna č. 4 ÚPO Nabytí účinnosti 1.4.2011 

* - hranice obce v roce 2016 se liší od hranic obce v platné ÚPD (ÚPD nepokrývá celé území obce) 
 

Záměry v obci na provedení změn v území 

Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 

ÚPD 
ÚPD již 
řešen 

Ep11 VTL plynovod Smědeč – Brloh 
 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

návrh vodovodu ÚAP a dle 
PRVKUC 
změna č.5 

ANO NE 

návrh plochy výroby a skladování (plocha 
přestavby) 
 

ÚAP ANO ANO 

návrh 7 nemovitých kulturních památek 
 

ÚAP NE  -  

návrh ČOV ÚAP ANO  
záměr využít budovu kulturního domu v centru 
pro účely obce 

dotazník NE  -  

záměr obnovit remízek u obce pro možnost 
trávení volného času 

dotazník NE  -  

záměr průběžná oprava místních komunikací dotazník NE  -  
záměr výstavby sběrného dvora, prostoru pro 
mobilní kompostárnu a zázemí pro Služby obce 
(sklad posypu, garáže atd.) 

dotazník ANO NE 

záměr výstavby a rekonstrukce chodníků v obci dotazník NE  -  
záměr rozvojových ploch pro bydlení dotazník ANO ANO 
záměr rekonstrukce sportoviště dotazník NE  -  
příprava území pro podnikání (malé a střední) dotazník ANO NE 
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SWOT analýza 
 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
1 + neexistence sesuvných 

území 
+ na území obce zasahuje 
výhradní bilancované ložisko 
nerostných surovin Chvalšiny-
Zrcadlová Huť (stavební 
kámen - nerost granulit) 
+ na území obce zasahuje 
chráněné ložiskové území 
Chvalšiny pro stavební kámen 

- většina potenciálně 
využitelných nerostných 
surovin závisí na dovozu 
- v obci se vyskytují 
poddolovaná území: Rojšín 
(železné rudy), Křemže 2 
(železné rudy - niklová ruda) 
 

+ 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 + dostatek malých vodních 
toků (obcí protékají Babický 
potok, Chmelenský potok, 
Olešnice, Křemežský, 
Rubešský, Janský a Lhotecký 
potok)  
+ na území se vyskytují vodní 
plochy (např. Brložský rybník) 

- v území se vyskytuje 
záplavové území a aktivní 
zóna záplavového území 
Křemežského potoka 
- podprůměrný podíl vodních 
ploch z celkové výměry je 
0.5%  

  

o 

3 + dlouhodobě se zlepšující 
kvalita životního prostředí 
+ na území obce je hřbitov 
+ v obci je sběrný dvůr 
  

- v rámci obce se vyskytuje 
území ekologických rizik  
- na území jsou staré zátěže 
(skládky Rojšín, Jaronín 
a Brloh) 
- návrat k méně ekologickému 
způsobu vytápění 
- sběrný dvůr je v centru obce 

+ využívání nových technologií 
v průmyslu a při vytápění 
domácností 
 

 

o 

4 + území obce leží v místě 
krajinného rázu (oblast 
Blanský les (CHKO)  
+ celé území obce je součástí 
CHKO Blanský les 
+ na území obce jsou přírodní 
památky (PP Šimečkova stráň 
a PP Na Stráži)  
+ na území obce jsou přírodní 
rezervace (PR Chrásťanský 
vrch, PR Jaronínská bučina, 
PR Malá skála a PR Ptačí 
stěna)  
+ na území obce roste 6 
památných stromů (Kuklovský 
dub a Kuklwaitská lípa u 
Kuklova, lípa srdčitá u Sedmi 
chalup, lípa velkolistá 
v Jaroníně, Baisova lípa a lípa 
srdčitá nedaleko Honza 
u kapličky) 
+ území obce se nachází 
v evropsky významné lokalitě 
„Blanský les“ soustavy 
NATURA 2000 
+ koeficient ekologické stability 
je 3.72  
+ obec pořídila mobilní 
kompostárnu 

 + využití vysokého potenciálu 
nenarušené krajiny 
+ obnova remízků a členění 
krajiny v drobnějším měřítku 
(blízko obce pro možnost 
trávení volného času) 

- nízká motivace obyvatel ke 
zvyšování kvality životního 
prostředí svého okolí 
 

+ 

5 + podíl zemědělské půdy 
z celkové výměry katastrů je 
35.6% 
+ nadprůměrný podíl orné 
půdy ze zemědělské půdy je 
45.3%  
+ podíl trvalých travních 
porostů z celkové výměry 
zemědělské půdy je 51.2%  
+ vysoký podíl lesů z celkové 
výměry je 58.8%  

- půdní a klimatické podmínky 
pro zemědělství nejsou 
optimální 
 

+ podpora zemědělství 
+ podpora lesního 
hospodářství 
 

 

+ 

6 + dobrá základní silniční síť  
+ vysoké procento obyvatel 
napojených na vodovod 
a kanalizaci 
+ cyklostezky (obcí procházejí 
cyklostezky č.1085 Brloh – 
Zliv, č.1090 Břehov – Brloh, 
č.1135 Zlatá Koruna – Brloh, 

- nízká vybavenost dopravní 
infrastrukturou potřebnou pro 
rozvoj cestovního ruchu  
- absence chodníků od 
autobusové zastávky ke škole 
- nekvalitní zázemí pro 
cestující veřejnou dopravou 

+ využití dotačních titulů na 
zlepšení veřejné infrastruktury 
(postupně se opravují špatné 
úseky komunikací) 

- omezování hromadné 
autobusové dopravy 
- nedostatek financí na 
revitalizaci vodovodní 
a kanalizační sítě 

o 
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 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
č.1166 Český Krumlov – 
Kuklov, č.1167 Kájov -  Brloh, 
č. 1196 Pod Růžovým vrchem 
– Nová Ves) 
 

(potřeba lepšího a 
bezpečnějšího umístění 
nástupu a výstupu z autobusů 
u potoka v centru obce – není 
zastávka) 

7 + kladné saldo migrace za 
poslední 4 roky 
+ obec má MŠ 
+ obec má ZŠ 
 

 + nabídka kvalitního bydlení 
a pracovních příležitostí 
obyvatelům v produktivním 
věku 
 

 

+ 

8 + kvalitní obytné území 
+ dostatek rozvojových ploch 
pro bydlení 
+ dobrá dojezdová vzdálenost 
do Českých Budějovic 

   

+ 

9 Data týkající se zkoumaných jevů nejsou k dispozici. o 
10 + zaměstnavatel (Pokorný, 

pletení sítí) 
+ nízká nezaměstnanost 6.2%  
 

- malá nabídka pracovních 
příležitostí v místě 
- převažuje vyjížďka za prací 
nad dojížďkou do obce 

+ 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 o 

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 o 

ekonomický 
  
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  + 

o 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura o 

8. bydlení + 

9. rekreace o 
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Problémy v obci 
Brloh Kód obce: 545431 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

A. Závady dopravní 
A.2 Špatný technický stav komunikací Je nezbytné řešit 2016 V 
A.3 Nedostatečné parametry komunikací Směr na Chlumeček – je nezbytné 

řešit 
2014 UP 

A.6 Absence parkovacích ploch  2016 UP 
A.7 Absence (potřeba) cyklostezky  2016 UP 
A.8 Absence (potřeba) chodníku  2016 UP 
A.12 Překračování omezené rychlosti  ohrožování chodců 2016 V 
B. Závady hygienické 
B.1 Existence černých skládek Chalupáři v lesíku 2014 UP 
B.5 Problémy se smogem Především v topné sezóně 2014 UP 
B.6 Problémy s imisemi  2016 UP 
C. Závady sociální 
C.2 Stárnutí populace  2016 UP 
C.3 Problematické soužití obyvatel Pronájem sociálně slabším 

(důsledkem jsou drobné krádeže) 
2014 V 

C.5 Nedostatečná bezpečnost obyvatel Policie je až v Českém Krumlově, 
dříve byla ve Křemži 

2014 V 

D. Závady urbanistické 
D.2 Přítomnost nevzhledných 

zemědělských areálů 
 2016 UP 

D.3 Urbanistické závady – nevhodná 
forma zástavby 

Nevhodná forma zástavby (kulturní 
dům v centru obce) 

2014 UP 

D.5 Nejasné pozice center venkovských 
sídelních útvarů 

Není centrální náměstí - chtějí 
postupně zrealizovat v prostoru 
kolem pošty (je tam nař. už dětské 
hřiště) 

2014 UP 

E. Problémy bránící budoucímu rozvoji obce 
E.2 Nedostatek volných pozemků pro 

stavbu rodinných domů 
 2016 UP 

E.3 Přírodní, kulturní nebo technické limity 
omezující rozvoje obce 

 2016 UP 

F. Problémy občanské a technické vybavenosti 
F.8 Špatné internetové připojení Na osadách místy špatné 

internetové připojení 
2014 V 

Rizika v území 
R.1 Území ekologických rizik Skládka: Rojšín, Brloh, Jaronín 2014 UP 
R.2 Poddolované území 2xplošně (Křemže 2 - propadliny, 

Rojšín – žádné projevy) 
2014 UP 

Ohrožení území 
 Ohrožení povodněmi Vymezeno záplavové území 

Křemžského potoka 
 ZUR 

 Zranitelná oblast k.ú.Jaronín 2016 UP 
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4. Černá v Pošumaví 

        

 

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        obec 
První písemná zmínka:   1 268 
Kód obce:        545457 
Rozloha:         5 047 ha 
Počet obyvatel:      845 
Saldo migrace:      +18 
Přirozený přírůstek:    +2 
Celkový přírůstek:     +20  
Průměrný věk:      41.4 
Index stáří:       108.5 
Podíl nezaměstnaných osob:  10.0% (v září 2016 6.0%) 
Počet částí obce:     6 
Počet katastrálních území:  2 
 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 4. 
 

Části obce 
kód části obce  název části obce 

019861 Černá v Pošumaví 
019852 Bližná 
019879 Dolní Vltavice 
019887 Mokrá 
019895 Muckov 
019909 Plánička 

 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
619868 Černá v Pošumaví 
619914 Kyselov 

Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce 

Druh ÚPD 
Schválení či 

nabytí účinnosti 
Datum 

Územní plán Černá v Pošumaví (ÚP) Nabytí účinnosti 23.2.2016 
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Záměry v obci na provedení změn v území 

Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 
ÚPD 

ÚPD již 
řešen 

SOB1 Specifická oblast republikového významu 
Šumava 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO ANO 

SR20 Lipenská nádrž – Dolní Vltavice ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO ANO 

D13/4 Silnice I/39 - obchvat Černá v Pošumaví - 
Hůrka 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO ANO 

D16 Šumavské elektrické dráhy ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO ANO 

Ee13 VVN 110kV Větřní – Horní Planá, včetně 
elektrické stanice 110/22Kv 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO ANO 

Ep10 Propojení tranzitních plynovodů ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO ANO 

Ep12 VTL plynovod Kájov – Hořice na Šumavě – 
Černá v Pošumaví 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO ANO 

Ep26 VTL plynovod Černá v Pošumaví – Horní 
Planá 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO ANO 

návrh vodovodu  PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh ČOV v Dolní Vltavici ÚAP a dle 
PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh ČOV v Mokré  ÚAP a dle 
PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh ČOV na Muckově  ÚAP a dle 
PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh čerpací stanice odpadních vod Radslav I  ÚAP a dle 
PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh čerpací stanice odpadních vod Radslav II  ÚAP a dle 
PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh čerpací stanice odpadních vod u Mokré  ÚAP a dle 
PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh vodní cesty dle ÚAP (ze ZÚR bylo 
vypuštěno) 

ÚAP a dle 
PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh 2 ploch bydlení (plocha přestavby) ÚAP  ANO ANO 
návrh plochy dopravní infrastruktury (plocha 
přestavby) 

ÚAP ANO ANO 

návrh 3 ploch občanského vybavení (plocha 
přestavby) 

ÚAP ANO ANO 

návrh 2 ploch veřejného prostranství (plocha 
přestavby) 

ÚAP ANO ANO 

návrh 5 ploch smíšených obytných (plocha 
přestavby) 

ÚAP ANO ANO 

návrh plochy technické infrastruktury (plocha 
přestavby) 

ÚAP ANO ANO 

návrh plochy výroby a skladování (plocha 
přestavby) 

ÚAP ANO ANO 

záměr na další dětská hřiště dotazník NE  -  
záměr budování bydlení domky pro seniory dotazník ANO ANO 
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SWOT analýza 
 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
1 + neexistence sesuvných území 

+ výskyt výhradního ložiska 
+ na území obce je CHLÚ pro 
grafit a stavební kámen v území 
+ výskyt dobývacího prostoru 
 

- v obci se vyskytují 
poddolovaná území od těžby 
grafitu 
- v obci se vyskytují četná 
stará důlní díla 
- v obci se vyskytují dvě 
lokality s haldami nerud 

+ 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 + území spadá do CHOPAV 
+ část území obce pokrývá 
přehradní nádrž Lipno 
+ územím protékají malé vodní 
toky (Čertice, Lukavický potok, 
Černá stoka, Rothovský potok, 
Pestřice, Černý potok, skupina 
rybníků v Černé v Pošumaví) 
+ v obci se využívá jako požární 
nádrž Lipno 
+ v obci se vyskytují vodní 

- na území se vyskytuje 
záplavové území 
- 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 
- odpadní vody od chatařů 

+ 

záměr zajistit snížení omezení rychlosti při 
vjezdu do obce ve směru od Českého Krumlova 
a od Horní Plané 

dotazník NE  -  

záměr pro přeložku silnice II/163 v úseku mezi 
centrální částí sídla Černá v Pošumaví a okrajem 
zastavěné části směrem na Frymburk a na Horní 
Planou 

dotazník ANO ANO 

záměr stavební úpravy komunikace II. třídy 
v úseku v blízkosti sídla Plánička, které se týkají 
trasy se zaměřením na odstranění směrových 
oblouků malých poloměrů 

dotazník ANO ANO 

záměr na komunikaci vedoucí do osady Radslav 
- je uvažováno s rozšířením parametrů této 
komunikace 

dotazník ANO ANO 

předpokládá se rekonstrukce rybníků, jejichž 
technický stav toto vyžaduje 

dotazník NE  -  

záměr Skupinového vodovodu Lipenská oblast 
(Zdrojem Skupinového vodovodu Lipenská 
oblast budou již vybudovaný vrt HJ5 
(jihovýchodně od Bližné, vydatnost 14 l/s) a štola 
Josefův důl (západně od Mokré, vydatnost 13 
l/s). Se zdrojem HV8 (jihovýchodně od Černé 
v Pošumaví, vydatnost 4.4 l/s) se zatím 
neuvažuje.  

dotazník ANO ANO 

záměr napojení vodovodu na připravovaný 
skupinový vodovod Lipenská oblast  

dotazník ANO ANO 

záměr rekonstrukce a rozšíření vodovodní sítě  dotazník ANO ANO 
záměr postupné rekonstrukce kanalizační sítě dotazník ANO ANO 
záměr v Bližné dostavba kanalizační sítě jako 
oddílné splaškové a rekonstrukce stávající ČOV 

dotazník ANO ANO 

záměry rekonstrukcí stávajících trafostanic, 
osazení nových trafostanic 

dotazník ANO ANO 

záměr nová plocha sběrného dvora – TI-19 dotazník ANO ANO 
záměr nového vodovodu osady Bližná a Mokrá dotazník ANO ANO 
záměr cyklostezky Dolní Vltavice – Černá 
v Pošumaví 

dotazník ANO ANO 

záměr cyklostezky Černá v Pošumaví - Hůrka dotazník ANO ANO 
záměr cyklostezky Černá v Pošumaví - Frymburk dotazník ANO ANO 
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 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
nádrže (Pláničský rybník, Malý 
Kozí rybník, rybníček v Bližné) 

3 + dlouhodobě se zlepšující 
kvalita životního prostředí 
+ kvalitní pitná voda 

+ na území je ČOV (Černá 
v Pošumaví, Bližná, Muckov 
řeší se ČOV) 
+ mezi Černou v Pošumaví 
a Bližnou jižně od kamenolomu 
je hřbitov 

- v rámci obce se vyskytují 
staré zátěže (lokalita skládka 
Bližná a skládka Muckov 
a nová zátež Plánička  
- fotovoltaika)  
- na území obce se vyskytují 
staré haldy nerud  

+ využívání nových technologií 
v průmyslu a při vytápění 
domácností (existuje záměr ze 
ZÚR na vedení VVTL přes 
území obce) 
 

- rostoucí hustota silniční 
dopravy  
 

o 

4 + je součástí míst krajinného 
rázu Šumava II. (CHKO) 
a Českokrumlovsko 
+ převážná část území obce je 
součástí CHKO Šumava 
+ na území obce s vyskytují 
přírodní památky: PP 
Slavkovické louky, PP 
Muckovské vápencové lomy, PP 
Olšina v Novolhotském lese 
a PP Velké Bahno 
+ na území obce s vyskytují 
přírodní rezervace: PR 
Pláničský rybník a PR Olšov 
+ na území obce rostou 
památné stromy: lípa 
v Radslavi, duby v Radslavi, lípa 
v Hostínově Lhotě 
+ většinu území pokrývá 
evropsky významná lokalita 
soustavy NATURA 2000 
+ jižní část území je součástí 
NATURA 2000 - Ptačí oblast 
+ nadprůměrný koeficient 
ekologické stability je 8.57  
+ území dlouhodobě nedotčená 
lidským osídlením (Kyselov) 

- nárazově vysoké zatížení 
krajiny turisty 
 
 

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

+ 

5 + relativně dobrý zdravotní stav 
lesů 
+ vyvážený podíl zemědělské 
půdy 36.4% a lesů je 35.3% 
 

- výskyt fotovoltaiky na 
zemědělské půdě  
- nízký podíl orné půdy ze 
zemědělské půdy podíl orné 
půdy 4.9%  
- vysoký podíl trvalých travních 
porostů z celkové výměry 
zemědělské půdy je 94.8%  

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

- konflikt využití území pro 
rekreaci a tendence ochrany 
lesů 

+ 

6 + dobrá základní silniční síť  
+ železniční spojení 
+ vysoké procento obyvatel 
napojených na vodovod a 
kanalizaci 
+ hraniční přechod 
+ obcí vedou cyklostezky 
+ uspokojivá veřejná doprava 
na trase Český Krumlov – Horní 
Planá 
+ lodní doprava 

- obec nemá dostatečně 
dobrou obslužnost hromadnou 
dopravou směrem na 
Frymburk a Lipno nad Vltavou 
- v minulosti vybudovaná 
železniční síť neodpovídá 
současným potřebám  
- nutná úprava komunikace 
z Černé v pošumaví na Dolní 
Vltavici 

+ využití dotačních titulů na 
zlepšení veřejné infrastruktury 
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové dopravy 
- omezení rozvojových aktivit 
v chráněných územích 
- obec vnímá negativně plány 
ohledně Šumavské elektrické 
dráhy 

o 

7 + pozvolna rostoucí počet 
obyvatel 
+ kladné saldo migrace v roce 
2015 (+18) 
+ obec má MŠ i první stupeň ZŠ 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

- odliv obyvatel do jiných obcí 

+ 

8 + zájem o stavební parcely 
v území 
+ kvalitní obytné území 
+ obec opravuje vlastní bytový 
fond 
+ obec má dostatek sportovišť 
a dětských hřišť 
+ zkvalitňování bydlení pro 
seniory 

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

- tlak developerů na vytváření 
nepřiměřeně rozsáhlé 
a nekoncepční satelitní 
výstavby 

+ 

9 + výborné geografické i přírodní 
podmínky pro rekreaci 
+ potenciál využití přehradní 

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

+ podpora rozvoje cestovního 
ruchu 

- stagnace nabídky turistických 
aktivit 
- zájmy ochrany přírody 

+ 
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 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
nádrže Lipno převážně 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 
obcí prochází několik 
cyklostezek a turistických tras 
(viz odst.6) 
+ v obci je přívoz Dolní Vltavice 
– Kyselov 
+ v obci se nacházejí nemovité 
kulturní památky: socha Sv. 
Jana Nepomuckého v Černé 
v Pošumaví, boží muka a kaple 
Panny Marie v Dolní Vltavici (na 
cyklostezce č.1022) 
+ obec má dostatek sportovišť 
a dětských hřišť  
+ obec chce opravit portál štoly 
Josef v Mokré –pro turisty 

a přilehlých oblastech 
- pokles počtu hostů 
- nedostatek ubytování 
hotelového typu 

v konfliktu s rozsáhlejšími 
projekty 
- špatné počasí v letní sezóně 

10 + silný potenciál území 
převážně pro cestovní ruch 
+ turistika přináší pracovní 
příležitosti 
+ drobní zaměstnavatelé (místní 
zemědělec cca 10 lidí, 
Šumavský pramen, kamenolom, 
f.Magnus – palety) 
 

- malá nabídka pracovních 
příležitostí 
- převažuje vyjížďka za prací 
nad dojížďkou do obce 
- relativně vysoká 
nezaměstnanost 10.0%  
- převážně sezónní pracovní 
příležitosti 
- nedostatek služeb (např. 
opravna kol apod.) 

+ rozvoj přeshraniční 
spolupráce s Rakouskem 
a Německem 
+ podpora činností nezávislých 
na sezónních výkyvech 
+ využití prostředků 
z rozvojových programů 
+ zaměstnávání obyvatel 
v okolí (Lipno nad Vltavou) 
+ širší nabídka služeb 

- 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 o 

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  - - 

o 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura o 

8. bydlení + 

9. rekreace  + 
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Problémy v obci 
Černá v Pošumaví Kód obce: 545457 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

A. Závady dopravní 
A.5 Nepřehledná křižovatka  2016 UP 
A.7 Absence (potřeba) cyklostezky  2016 UP 
A.11 Špatná dopravní obslužnost veřejnou 

dopravou 
 2016 V 

A.12 Překračování omezené rychlosti Při vjezdu do obce od Českého 
Krumlova a Horní Plané (obec bude 
řešit – zbržďovací ostrůvky, retardér 
apod.) 

2014 V 

B. Závady hygienické 
B.1 Existence černých skládek  2016 UP 
B.7 Znečištění vodních ploch a vodních 

toků 
V okolí chatových osad, řeší se ČOV, 
často není kanalizace 

2014 UP 

C. Závady sociální 
C.1 Snižování počtu obyvatel Řeší se: je 103 obecních bytů, jsou 

obsazené 
2014 UP 

C.2 Stárnutí populace  2016 UP 
C.6 Nedostatečná péče o seniory Obec řeší novou formou bydlení – 

dům pro seniory – jeden již stojí, v 
roce 2014 se budou stavět dva další, 
celkem je dotace na čtyři 

2014 V 

D. Závady urbanistické 
D.11 Chátrání nevyužívaných objektů a 

souborů, např. historického fondu 
průmyslové architektury 

 2016 UP 

E. Problémy bránící budoucímu rozvoji obce 
E.1 Přítomnost brownfields, opuštěných 

(výrobních) areálů a staveb 
Černá v Pošumaví-1 2014 UP 

E.2 Nedostatek volných pozemků pro 
stavbu rodinných domů 

Pozemky kolem obce nejsou ve 
vlastnictví obce 

2014 UP 

E.4 Nesoulad v ÚPD Nenavazující ÚSES v ÚP sousední 
obce Světlík, Hořice na Šumavě 

2016 UP 

F. Problémy občanské a technické vybavenosti 
F.2 Špatný stav či nedostatek mobiliáře v 

obci (lavičky, koše, dětská hřiště) 
 2016 V 

F.4 Nekvalitní zázemí pro cestující 
veřejnou dopravou 

V obci není železniční zastávka, je 
jen v Hůrce 

2014 UP 

F.5 Absence vodovodu v osadách a na 
samotách 

Chatové osady a samoty 2014 UP 

F.6 Absence kanalizace  Chatové osady 2014 UP 
F.7 Absence ČOV Osady 2014 UP 
F.10 Špatná dopravní dostupnost Absence železnice, komunikací vyšší 

třídy – na Český Krumlov je to OK, 
ale směrem na Lipno je to problém 

2014 UP 

G. Specifické problémy v obci 
G.1 Šumavská elektrická dráha je vnímána jako problém 2014 ZUR 
Rizika v území 
R.1 Území ekologických rizik Skládka Bližná, Muckov, Plánička   
R.2 Poddolované území 5xplošně (Černá v Pošumaví-Bližná, 

Černá v Pošumaví-Blíženský les, 
Horní Planá, Černá v Pošumaví, 
Černá v Pošumaví-Muckov), 
3xbodově (Černá v Pošumaví-Nová 
Lhota, Černá v Pošumaví-Plánička, 
Černá v Pošumaví-Bednáře) 

  

Ohrožení území 
 Ohrožení povodněmi Vymezeno záplavové území toků 

Vltava nad VD Lipno I a Olšiny 
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5. Český Krumlov 

        

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        město 
První písemná zmínka:   1 253 
Kód obce:        545392 
Rozloha:         2 217 ha 
Počet obyvatel:      13 160 
Saldo migrace:      -28 
Přirozený přírůstek:    -5 
Celkový přírůstek:     -33  
Průměrný věk:      42.1 
Index stáří:       123.0 
Podíl nezaměstnaných osob:  6.9% (v září 2016 5.8%) 
Počet částí obce:     10 
Počet katastrálních území:  6 
 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 5. 

Části obce 
kód části obce název části obce 

023035 Domoradice 
022969 Horní Brána 
022942 Latrán 
022951 Nádražní Předměstí 
023078 Nové Dobrkovice 
023094 Nové Spolí 
022985 Plešivec 
023051 Slupenec 
403938 Vnitřní Město 
023019 Vyšný 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
622931 Český Krumlov 
623075 Kladné-Dobrkovice 
623083 Přísečná-Domoradice 
623059 Slupenec 
623091 Spolí-Nové Spolí 
623016 Vyšný 
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Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce 

Druh ÚPD  Schválení či 
nabytí účinnosti 

Datum 

Územní plán města Český Krumlov (ÚPO)* Schváleno 6.5.2006 

Změna č.1 ÚPO  Nabytí účinnosti 31.12.2011 

Změna č.2 ÚPO  Nabytí účinnosti 18.2.2012 

Změna č.4 ÚPO  Nabytí účinnosti 13.5.2009 

Změna č.5 ÚPO  Nabytí účinnosti 22.1.2010 

Změna č.6 ÚPO  Nabytí účinnosti 29.9.2011 

Změna č.7 ÚPO  Nabytí účinnosti  15.12.2010 

Změna č.8 ÚPO Nabytí účinnosti 22.9.2016 

Změna č.9 ÚPO  Nabytí účinnosti 27.12.2013 

Změna č.11 ÚPO  Nabytí účinnosti 20.3.2013 

Změna č.12 ÚPO  Nabytí účinnosti 7.3.2013 

Změna č.13 ÚPO  Nabytí účinnosti 3.8.2012 

Změna č.14 ÚPO  Nabytí účinnosti 28.6.2013 

Regulační plán Nové Dobrkovice Nabytí účinnosti 3.8.2012 

Regulační plán Slupenec Nabytí účinnosti 23.12.2011 

Regulační plán Domoradice Schváleno 25.8.2016 

Změna č. 1 RP Vyšný Nabytí účinnosti 2.4.2010 

* - hranice obce v roce 2016 se liší od hranic obce v platné ÚPD 
 

Záměry v obci na provedení změn v území 

Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 
ÚPD 

ÚPD již 
řešen 

N-OB5 Rozvojová oblast nadmístního významu 
Českokrumlovsko 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

D13/2 Silnice I/39 - úsek Rájov - Český Krumlov 
(východ) 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

D/J Napojení Českého Krumlova na IV. TŽK ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

návrh vodovodu  ÚAP ANO ANO 

návrh kanalizace (kanalizace chybí 
v Dobrkovicích, ve Slupenci a částečně Vyšný) 

ÚAP ANO ANO 

návrh silnice I. třídy dle ÚAP ÚAP ANO ANO 

návrh krajinné památkové zóny Chvalšinsko ÚAP NE  -  

autobusové nádraží - rekonstrukce parkoviště 
pro osobní automobily, ČSAD budova 
rekonstrukce kotelny a výměna oken a dveří 

akční plán NE  -  

autobusová zastávka Budějovická akční plán NE  -  

autobusová doprava ve správě města od 
1.1.2016 – 2 linky 

akční plán NE  -  

řešení křižovatky Pod Kamenem – 2. etapa akční plán NE  -  
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přechod pro pěší přes silnici č.II/57 pod 
nemocnicí v Českém Krumlově 

akční plán NE  -  

vybudování nové ČOV akční plán ANO NE 

Nové Dobrkovice západ – vybudování 
kanalizace, rekonstrukce vodovod, komunikace, 
opěrné zdi 

akční plán ANO ANO 

Pod Sv. Duchem - vodovod, kanaliazce, 
komunikace 

akční plán ANO ANO 

Za Jitonou – vybudování kanalizace akční plán ANO ANO 

ulice Na Skalce - rekonstrukce kanalizace, místní 
komunikace a opěrné zdi - projekt  

akční plán NE  -  

ulice Na Skalce - rekonstrukce kanalizace, místní 
komunikace a opěrné zdi - realizace 

akční plán NE  -  

ulice Potoční - reko komunikace, osvětlení, 
inž. sítě 

akční plán NE  -  

obnova vodohospodářského majetku v lokalitě 
Domoradice v ČK - retenční opatření 

akční plán NE  -  

ulice U Stromovky - oprava komunikace  akční plán NE  -  

místní komunikace ul. Nová - rekonstrukce akční plán NE  -  

místní komunikace ul. Vyšehradská - gener. 
rekonstrukce vč. inž. sítí 

akční plán NE  -  

ulice Vyšenská a Tř. Míru - reko kanalizace - 
Plán obnovy VaK 

akční plán NE  -  

vybudování chodníku či stezky pro pěší od 
vlakového nádraží až po křižovatku Vyšný - Nový 
Dvůr 

akční plán ANO ANO 

vybudování chodníku či stezky pro pěší od 
vlakového nádraží sídliště Vyšný – osada Vyšný 

akční plán ANO ANO 

lávka v Jelení zahradě - rekonstrukce  akční plán NE  -  

lávka za sportovní halou – nová lávka akční plán NE  -  

rekonstrukce mostu E. Beneše akční plán NE  -  

most u lesa Dubík - oprava konstrukce, vozovky, 
záchytného systému 

akční plán NE  -  

most přes Vltavu pod pivovarem - náhrada za 
TMS  

akční plán NE  -  

Třída Míru - oprava opěrné zdi Serpentina  akční plán NE  -  

vybudování veřejného osvětlení - Vyšný 
Rasovna 

akční plán NE  -  

Záměr obnovy panelových sídlišť  akční plán NE  -  

Městský hřbitov - přestavba technického zázemí  akční plán NE  -  

Městský hřbitov - cestní systém akční plán NE  -  

Bytový dům Lipová 161 - výměna oken 
s vyzdívkou 

akční plán NE  -  
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Dům Vyšehrad 182 akční plán NE  -  

Jižní terasy - opěrné zdi 6. etapa akční plán NE  -  

SMČK - dílny - oprava střechy  akční plán NE  -  

SMČK - garáže - oprava střechy  akční plán NE  -  

SMČK - administrativní budova - oprava střechy  akční plán NE  -  

SMČK - administrativní budova - zateplení 
fasády  

akční plán NE  -  

Radnice – opravy a rekonstrukce akční plán NE  -  

Městský hřbitov - rozšíření (urnový háj)  akční plán ANO NE 

Rekonstrukce bytového domu (NKP) Latrán 20 - 
fin.etapa, 5 bytů 

akční plán NE - 

ZTV kasárna Vyšný + celková revitalizace  akční plán ANO ANO 
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SWOT analýza 
 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
1 + výskyt výhradního ložiska 

a CHLÚ v území 
- výskyt poddolovaných území 
- opuštěné těžební prostory 
- hrozba sesuvů při vydatných 
deštích (viz část Plešivec 
v roce 2013) 
+ existence sesuvných území 
(skály nad silnicí I/39) 

+ 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 

- problematická situace 
s odtokovými poměry v části 
Vyšný  
- problémy s nedostatečnou 
retenční schopností území 
odvodňovaném do toku 
Polečnice (27 hydr.povodí 
IV. řádu - rozloha 197 km2) 

+ rozvoj vodní turistiky 
a rekreace 
+ revitalizace toků a vodních 
ekosystémů; obnova 
a ochrana přirozeného 
vodního režimu 
+ nezhoršování podmínek 
další výstavbou 
v problémovém území 

-  vodní turistika kapacitně 
převyšující možnosti řeky 
a z ní vyplývající nadměrná 
zátěž dotčeného území 
- výskyt záplav při 
dlouhotrvajících deštích 
- další neřízená výstavba 
v nevhodném území 

o  

3 + dlouhodobě se zlepšující 
kvalita životního prostředí 
+ na území kraje s výjimkou 
přízemního ozonu nedochází 
k překračování imisních limitů 
látek znečišťujících ovzduší 
+ obec má ČOV 
+ na území města je hřbitov 
+ v obci je zaveden plyn 

- v rámci obce se vyskytuje 
území ekologických rizik 
- 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 – Lipno 

- 

4 + výskyt CHKO Blanský les 
+ na území se nachází NPR 
Vyšenské kopce 
+ výskyt PP Výří vrch a Vltava 
u Blanského lesa 
+ výskyt EVL Blanský les 
soustavy NATURA 2000 
+ na území jsou památné 
stromy (6 lokalit) 
+ obec je součástí oblastí 
krajinného rázu Blanský les 
(CHKO), Českokrumlovsko 
a Kamenoújezdsko 
+ čtyři lokality VKP 
registrovaných 
+ koeficient ekologické stability 
je 1.26 

- 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 31.6%  
+ relativně dobrý zdravotní 
stav lesů 

- 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 + dobrá základní silniční síť  
+ železniční spojení 
+ vysoké procento obyvatel 
napojených na vodovod 
a kanalizaci 
+ značný počet turistických 
stezek 
+ cyklotrasy 
 

- kapacitně nepostačující 
vedení průjezdné dopravy 
zastavěným územím obce 
- v minulosti vybudovaná 
železniční síť neodpovídá 
současným potřebám  

 - odklad realizace obchvatů 
obcí 
- omezování hromadné 
autobusové dopravy 
- růst dopravního zatížení 
silnic bez odpovídajících úprav 
- růst negativního vlivu 
dopravy na zdraví obyvatelstva 
a životní prostředí 

+ 

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

- záporný přirozený přírůstek 
- záporné hodnoty celkového 
přírůstku počtu obyvatel za 
posledních sedm let 
- kapacita mateřských škol na 
hranici dostatečnosti 

+ 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 + zájem o stavební parcely 
v území 
+  dostatek rozvojových ploch 

- nedostupné rozvojové plochy 
pro bydlení  
- potřeby turistiky omezují 

+ prostor kasáren - tlak developerů na vytváření 
nepřiměřeně rozsáhlé 
a nekoncepční satelitní 

+ 
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 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
pro bydlení místní občany, stále se 

vylidňuje centrum města  
výstavby 

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 
+ turistika přináší pracovní 
příležitosti 
+ obec má dostatek 
ubytovacích zařízení 

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

+ podpora rozvoje cestovního 
ruchu 
+ další rozvoj turistických 
aktivit, které by zdržely turisty 
na vícedenní pobyt 

- stagnace nabídky turistických 
aktivit 
- nedostatečná propagace 
regionu 
 

+ 

10 + relativně nížší míra 
nezaměstnanosti 6.9%  
+ silný potenciál území 
převážně pro cestovní ruch 
+ více obyvatel do obce za 
prací dojíždí než z obce vyjíždí 

- nedostatek investičních 
zdrojů a základního kapitálu 
 

 - snižování ekonomické síly 
obyvatel 
 

+ 

 

 

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 + 
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Problémy v obci 
Český Krumlov Kód obce: 545392 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

A. Závady dopravní 
A.1 Přetíženost obce dopravou Zastavěným územím obce prochází 

silnice I/39, II/157, II/160 
2014 ZUR 

A.2 Špatný technický stav komunikací Potoční, U Stromovky, 
Českobratrská, Důlní, Horská 

2014 V 

A.3 Nedostatečné parametry (šířkové a 
směrové uspořádání) komunikací 

 2014 UP 

A.5 Nepřehledná křižovatka  2016 UP 
A.6 Absence parkovacích ploch V sídlištích 2014 UP 
A.7  Absence (potřeba) cyklostezky Po městě i v okolí 2016 UP 
A.8 Absence (potřeba) chodníku Ulice od Krumlova směr Nový Dvůr 

ve Vyšném, ulice Nad Nemocnicí – 
ke hřbitovu, Pod Kamenem 

2014 UP 

A.11 Špatná dopravní obslužnost veřejnou 
dopravou 

Absence městské dopravy 2014 V 

A.12 Překračování omezené rychlosti Silnice od Kaplice, Chvalšinská 
u gymnázia, U Sv. Ducha, sídliště 
Plešivec, sídliště Mír 

2014 V 

B. Závady hygienické 
B.1 Existence černých skládek V sídlištích u kontejnerů často 

velkoobjemový odpad 
2014 UP 

B.6 Problémy s imisemi  2016 UP 
C. Závady sociální 
C.1 Snižování počtu obyvatel  2014 UP 
C.2 Stárnutí populace  2014 UP 
C.3 Problematické soužití obyvatel Občasně v sídlištích 2014 V 
C.7 Chybí (ubývají) akce podporující 

společenský život v obci 
Většinou jsou cílené pro turisty 2014 V 

C.8 Přítomnost sociálně nepřizpůsobivých 
občanů 

 2014 V 

D. Závady urbanistické 
D.1 Přítomnost nevzhledných průmyslových 

areálů 
 2016 UP 

D.3 Nevhodná forma zástavby Nevhodná forma zástavby (Kaufland) 2014 UP 
E. Problémy bránící budoucímu rozvoji obce 
E.1 Přítomnost brownfields, opuštěných 

(výrobních) areálů a staveb 
Jitona, Vojenský areál ČK, Výrobní 
areál ČK-Domoradice, Spolí – Nové 
Spolí 1, Slupenec 

2014 UP 

E.2 Nedostatek volných pozemků pro 
stavbu rodinných domů 

 2016 UP 

E.3 Přírodní, kulturní a technické limity 
omezující rozvoj obce MPR, MPZ, OP, 
CHKO, ÚSES 

 2014 UP 

F. Problémy občanské a technické vybavenosti 
F.2 Spatný stav či nedostatek mobiliáře 

v obci (lavičky, koše, dětská hřiště) 
 2016 V 

F.4 Nekvalitní zázemí pro cestující 
veřejnou dopravou 

Autobusové nádraží, některé 
zastávky 

2014 UP 

F.6 Absence kanalizace Dobrkovice, Slupenec, část 
Vyšného, Za Jitonou, Sv.Duch, 
5.května – bude se řešit 2015 

2014 UP 

Rizika v území 
R.1 Území ekologických rizik Skládka Pinskrův Dvůr, Vyšný, Spolí, 

LIRA, Pod Šumstavem – sběrný 
dvůr, sběrna Domoradice 

2014  

R.2 Poddolované území 20xplošně, 17xbodově 2014  
R.3 Sesuvné území Stupeň aktivity potencionální, odval 2014  
R.4 Skládka Skládka Pinskrův dvůr 2014  
Ohrožení území 
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Český Krumlov Kód obce: 545392 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

 Ohrožení povodněmi Vymezeno záplavové území toku 
Vltava  

2014  

 Zranitelná oblast k.ú.Český Krumlov, Spolí-Nové 
Spolí, Český Krumlov-Nové 
Dobrkovice, Přísečná-Domoradice 

2016  
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6. Dolní Třebonín 

        

 

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        obec 
První písemná zmínka:   1 375 
Kód obce:        545373 
Rozloha:         2 043 ha 
Počet obyvatel:      1 303 
Saldo migrace:      -20 
Přirozený přírůstek:    +7 
Celkový přírůstek:     -13  
Průměrný věk:      38.5 
Index stáří:       65.3 
Podíl nezaměstnaných osob:  4.8% (v září 2016 4.3%) 
Počet částí obce:     8 
Počet katastrálních území:  5 
 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 6. 

 

Části obce 
kód části obce název části obce 

190781 Čertyně 
030244 Dolní Svince 
030252 Dolní Třebonín 
030261 Horní Svince 
030279 Horní Třebonín 
030287 Prostřední Svince 
190811 Štěkře 
190829 Záluží 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
630241 Dolní Svince 
630250 Dolní Třebonín 
630284 Prostřední Svince 
790818 Štěkře 
790826 Záluží nad Vltavou 
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Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce  

Druh ÚPD  
Schválení či 

nabytí účinnosti 
Datum 

Územní plán Dolní Třebonín (ÚP)* Nabytí účinnosti 4.9.2010 

Změna č.1 ÚP Nabytí účinnosti 21.12.2012 

Změna č.2 ÚP Nabytí účinnosti 14.7.2016 

* - hranice obce v roce 2016 se liší od hranic obce v platné ÚPD 

 

Záměry v obci na provedení změn v území 

Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 

ÚPD 
ÚPD již 
řešen 

OS6 Rozvojová osa republikového významu 
Praha - České Budějovice – hranice ČR 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

D1/6 Dálnice D3 - úsek Borek - Dolní Třebonín, 
vč. MÚK Krasejovka 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO ANO 

D2/1 Rychlostní silnice R3 - úsek Dolní 
Třebonín - Dolní Dvořiště 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO ANO 

D3/6 IV. tranzitní železniční koridor - úsek 
České Budějovice (Hodějovice) - Horní Dvořiště 
(státní hranice) 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

D13/1 Silnice I/39 - úsek Dolní Třebonín – Rájov ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO ANO 

D/J Napojení Českého Krumlova na IV. TŽK ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

návrh vodovodu  dle PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh kanalizace dle PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh vesnické památkové zóny Štěkře ÚAP NE  -  
návrh elektrického vedení  ÚAP ANO ANO 
návrh silnice I. třídy  ÚAP ANO ANO 
návrh 13 ploch bydlení (plocha přestavby) ÚAP ANO ANO 
návrh plochy smíšené výrobní (plocha 
přestavby) 

ÚAP ANO ANO 

návrh 3 ploch občanského vybavení (plocha 
přestavby) 

ÚAP ANO ANO 

návrh plochy smíšené obytné (plocha 
přestavby) 

ÚAP ANO ANO 

návrh plochy zeleně (plocha přestavby) ÚAP ANO ANO 
návrh vesnické památkové zóny Štěkře ÚAP NE  -  
návrh krajinné památkové zóny Opalicko ÚAP NE  -  
návrh 8 nemovitých kulturních památek ÚAP NE  -  
návrh elektrického vedení ÚAP ANO  
záměr další výstavby v obci (největší 
zastavitelné plochy jsou navrženy v sídle Dolní 
Třebonín, a to směrem k silnici I.třídy, s 
rozvojem se však počítá i v dalších okrajových 
polohách sídla i v ostatních sídlech) 

ÚPD ANO ANO 

záměr rozhledny na Věncové hoře ÚPD ANO ANO 
záměr stanovení chráněného území Rohanova 
stráň a Měsíčnice u Vltavy 

ÚPD NE - 

lípa malolistá, stáří 400 let, poz.617/2 u čp.22 
Věncova hora - záměr prohlášení památných 
stromů 

ÚPD NE  -  

lípa malolistá, stáří 170 let, u čp.3 Horní 
Třebonín - záměr prohlášení památných stromů 

ÚPD NE  -  
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Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 

ÚPD 
ÚPD již 
řešen 

lípa srdčitá, náves Čertyně - záměr prohlášení 
památných stromů 

ÚPD NE  -  

záměr rozšíření cestní sítě pro zvýšení 
prostupnosti a rekreačního potenciálu krajiny 
(Věncová hora, břeh Vltavy, rybník Počátek) 

ÚPD ANO ANO 

záměr rybníky - zejména rybník Počátek s 
protizáplavovou funkcí, s navazující plochou 
vybavenosti a zeleně 

ÚPD ANO ANO 

záměr protizáplavová opatření v krajině – 
retenční nádrže a odvodnění 

ÚPD ANO ANO 

záměr dálnice D3 (Praha – České Budějovice – 
Linec), se stavbou této dopravní osy se bude 
význam přilehlých silnic zvyšovat, zejména 
silnice II.třídy č.155 Římov – Č.Krumlov. Úsek 
Prostřední Svince – Harazím bude nově 
vybudován (je vyznačen koridor pro silnici 
I.třídy) a převeden významem jako silnice I/39. 
Naopak úsek Harazím – Kosov bude opět 
převeden mezi silnice II.třídy (II/639) 

ÚPD ANO ANO 

záměr obchvatu Prostředních Svinců na silnici 
II.třídy II/155 směr Římov  

ÚPD ANO ANO 

záměr okružní křižovatka -  na křižovatce silnic 
I. a III.třídy (odbočka na Záluží) je navržena 
v souvislosti s novými komerčními stavbami 
okružní křižovatka, pro zvýšení plynulosti 
a bezpečnosti provozu 

ÚPD ANO ANO 

záměr doplnění cestní sítě a sítě cyklotras ÚPD ANO ANO 
záměr 15 nových trafostanic ÚPD ANO ANO 
záměr rozšíření vodovodní sítě (Dolní Třebonín, 
Horní Třebonín, Čertyně, Záluží u Dolního 
Třebonína i nový vrt,  

ÚPD ANO ANO 

záměr dostavby kanalizace Dolní a Horní 
Třebonín, Záluží u Dolního Třebonína 

ÚPD ANO ANO 

záměr nové ČOV v SZ části zastavitelných 
ploch u Třebonínského potoka 

ÚPD ANO ANO 

záměr nové ČOV v Záluží u Dolního Třebonína ÚPD ANO ANO 
záměr nové ČOV v části Prostřední Svince ÚPD ANO ANO 
záměr v části Horní Svince napojení kanalizace 
na kanalizační řad Prostředních Svinců 

ÚPD ANO ANO 
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SWOT analýza 
 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
1 + v území se nevyskytují 

sesevná území 
- na území se vyskytují 
poddolovaná území a staré 
důlní dílo 

  
o 

2 + potenciál využití Vltavy 
převážně pro rekreaci 
+ dostatek malých vodních 
toků (Svinecký, Velešínský, 
Třebonínský potok 
+ na území se vyskytuje velké 
množství vodních ploch 

- možná nepostačující 
přirozená retenční schopnost 
území 
- výskyt záplavového území 
a aktivní zóny záplavového 
území Vltavy 
 

+ rozvoj vodní turistiky 
a rekreace 
 

 

+ 

3 + dlouhodobě se zlepšující 
kvalita životního prostředí 
+ kvalitní pitná voda 
+ na území je ČOV  

- na území obce není hřbitov 
 

  

+ 

4 + území spadá do oblastí 
krajinného rázu Opalicko 
a Kamenoújezdsko 
+ na území zasahuje PP 
Vltava u Blanského lesa 
+ část území je součástí 
NATURA 200 EVL Blanský les 

- koeficient ekologické stability 
je 0.72 

  

+ 

5 + vysoký podíl zemědělské 
půdy 70.6%  
+ vysoký podíl orné půdy ze 
zemědělské půdy 72.8%  
 

- 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 na 
zlepšení veřejné infrastruktury 
+ plánovaný železniční koridor 
+ plánovaná dálnice 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové dopravy 
- omezení podpory z dotací 
- další zhoršování technického 
stavu, zvýšení nehodovosti 
- růst negativního vlivu 
dopravy na zdraví obyvatelstva 
a životní prostředí 
 

o 

7 + obec má MŠ i první stupeň 
ZŠ (kapacity postačují) 
 

- záporný celkový přírůstek 
obyvatel 
- záporné saldo migrace -20 
- nedostatečná občanská 
vybavenost v obci 
 

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

 - negativní projevy 
suburbanizačních procesů  
- odliv obyvatel do jiných obcí 
- plánovaný železniční koridor 
- plánovaná dálnice 

o 

8 + zájem o stavební parcely 
v území 
+ kvalitní obytné území 
+ dostatek rozvojových ploch 
pro bydlení 

- narušování tradice sídelních 
struktur masivní urbanizací 
a nevhodnou výstavbou 

  

o 

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

- nedostatečná orientace na 
potenciálního zákazníka 
- schází sportoviště 

  

+ 

10 + vyvážený ekonomický růst 
+ dostatek rozvojových ploch 
pro průmysl 
+ nižší míra nezaměstnanosti 
4.8%  

- malá nabídka pracovních 
příležitostí 
- převažuje vyjížďka za prací 
nad dojížďkou do obce 
- nedostatek ploch vhodných 
k investičním záměrům 

+ výhodná poloha pro dojezd 
do zaměstnání 
 

- 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 + 

4. ochrana přírody a krajiny  + 

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

sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura o 

o 
7. sociodemografické podmínky o 

8. bydlení o 

9. rekreace + 

ekonomický 
  
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  o 

o 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura o 

8. bydlení o 

9. rekreace + 
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Problémy v obci 
Dolní Třebonín Kód obce: 545473 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

D. Závady urbanistické 
D.6 Neřízený rozvoj novostaveb Živelné rozrůstání suburbáních celků, 

narušování tradice sídelních struktur 
masivní urbanizací a nevhodnou 
výstavbou 

2014 UP 

E. Problémy bránící budoucímu rozvoji obce 
E.1 Přítomnost brownfields, opuštěných 

(výrobních) areálů a staveb 
Záluží nad Vltavou 2014 UP 

E.4 Nesoulad ÚPD Nenavazující ÚSES se sousední obcí 
Mojné, Kamenný Újezd 

2016 UP 

F. Problémy občanské a technické vybavenosti 
F.1 Absence nebo špatná dostupnost 

základního občanského vybavení 
Nedostatečné kapacity MŠ a ZŠ, 
chybí sportovní hřiště 

2014 UP 

F.6 Absence kanalizace Území obce není plně 
odkanalizované 

2014 UP 

Rizika v území 
R.2 Poddolované území 1xplošně (Dolní Třebonín), 3xbodově 

(Štěkře 1, Záluží n.Vltavou, Záluží 
n.Vltavou-Čertyně) 

2014  

Ohrožení území 
 Ohrožení povodněmi Vymezeno záplavové území toku 

Vltava  
2014  

 Zranitelná oblast k.ú.Dolní Třebonín, Dolní Svince, 
Prostřední Svince 

2016  
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7. Frymburk 

        

 

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        městys 
První písemná zmínka:   1 277 
Kód obce:        545481 
Rozloha:         4 489 ha 
Počet obyvatel:      1 295 
Saldo migrace:      +12 
Přirozený přírůstek:    +4 
Celkový přírůstek:     +16  
Průměrný věk:      41.4 
Index stáří:       106.8 
Podíl nezaměstnaných osob:  8.5% (v září 2016 3.9%) 
Počet částí obce:     4 
Počet katastrálních území:  1 
 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 7. 

 

Části obce 
kód části obce název části obce 

035354 Blatná 
035262 Frymburk 
322181 Kovářov 
035271 Milná 

 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
635260 Frymburk 
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Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce  

Druh ÚPD  Schválení či 
nabytí účinnosti 

Datum 

Územní plán sídelního útvaru Frymburk (ÚPnSÚ)* Schváleno 21.8.1996 

Změna č. 1 ÚPnSÚ* Schváleno 15.11.2000 

Změna č. 2 ÚPnSÚ Nabytí účinnosti 10.7.2009 

Změna č. 3 ÚPnSÚ Vvdáno 16.11.2012 

Změna č. 4 ÚPnSÚ Nabytí účinnosti 19.7.2011 

Změna č. 5 ÚPnSÚ Nabytí účinnosti 31.3.2010 

Změna č. 6 ÚPnSÚ Nabytí účinnosti 29.10.2015 

* - hranice obce v roce 2016 se liší od řešeného území v platné ÚPD (ÚPD nepokrývá celé území 
obce) 

 

Záměry v obci na provedení změn v území 

Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 
ÚPD 

ÚPD již 
řešen 

SOB1 Specifická oblast republikového významu 
Šumava 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

SR22 Lipno - Kramolín   ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

D16 Šumavské elektrické dráhy ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

Ep10 Propojení tranzitních plynovodů ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

návrh vodovodu  PRVKUC 
změna č.5 

ANO NE 

návrh kanalizace  PRVKUC 
změna č.5 

ANO NE 

návrh ČOV Blatná  ÚAP 
a PRVKUC 
změna č.5 

ANO NE 

návrh ČOV Lojzovy Paseky  UAP 
a PRVKUC 
změna č.5  

ANO NE 

návrh ČOV Posudov  UAP 
a PRVKUC 
změna č.5  

ANO NE 

návrh ČOV Milná  UAP 
a PRVKUC 
změna č.5  

ANO NE 

návrh ČOV Kovářov  UAP 
a PRVKUC 
změna č.5  

ANO NE 

návrh ČOV u Dolní Vltavice  UAP 
a PRVKUC 
změna č.5  

ANO NE 

návrh čerpací stanice odpadních vod Lojzovy 
Paseky I  

UAP 
a PRVKUC 
změna č.5  

ANO NE 

návrh čerpací stanice odpadních vod Lojzovy 
Paseky II  

UAP 
a PRVKUC 
změna č.5  

ANO NE 

návrh čerpací stanice odpadních vod u Dolní 
Vltavice  

UAP 
a PRVKUC 
změna č.5  

ANO NE 
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záměr postupného odstranění brownfield 
v areálu bývalého státního statku – dnes 
v soukromých rukou 

dotazník ANO NE 

záměr kruhového objezdu v místě nepřehledné 
křižovatky v místě křížení silnic č.162 a č.163 

dotazník NE  -  
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SWOT analýza 
 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
1 + na území není sesuvné 

území 
- výskyt poddolovaného území 
od těžby grafitu „Světlík - 
Bobovec“ 

  
o 

2 + potenciál využití přehradní 
nádrže Lipno převážně pro 
rekreaci 
+ dostatek malých vodních 
toků (Blatenský, Náhlovský, 
Podhořský, Černý, Lyščí, 
Lukavický, Lužní potok) 
+ dostatek malých vodních 
nádrží 
+ vodní elektrárna Lipno 
+ na území zasahuje CHOPAV 
+ podíl vodních ploch 
z celkové výměry je 30.2%  

- možná nepostačující 
přirozená retenční schopnost 
území 
- na území se vyskytuje 
záplavové 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 
+ plynofikace, tepelná 
čerpadla, fotovoltaika 
+ v jižní části u hranic obce se 
nachází Frymburský hřbitov  

- v obci se vyskytují staré 
zátěže (skládka Milná)  
 

+ využívání nových technologií 
v průmyslu a při vytápění 
domácností 
 

- návrat k méně ekologickému 
způsobu vytápění  
 

+ 

4 + území obce je součástí míst 
krajinného rázu Šumava II. 
(CHKO), Lipensko, Lipno 
a Českokrumlovsko 
+ převážná část území obce je 
součástí CHKO Šumava 
+ v severní části obce 
zasahuje nepatrně do území 
obce přírodní památka 
Rašeliniště Bobovec (většinou 
plochy je na území obce 
Světlík) a Olšina 
v Novolhotském lese (většinou 
plochy je na území obce Černá 
v Pošumaví) 
+ v západní části obce 
zasahuje nepatrně do území 
obce přírodní rezervace 
Rašeliniště Borková (většinou 
plochy je na území obce Černá 
v Pošumaví) 
+ na území obce rostou 
památné stromy: klen 
v Posudově 
+ v jihozápadní části území 
obce se nachází biosférická 
rezervace UNESCO Šumava 
+ v západní části území obce 
se nachází evropsky 
významná lokalita „Šumava“ 
a v  severní části se nachází 
evropsky významná lokalita 
„Pláničský rybník – Bobovec“ 
soustavy NATURA 2000 
+ v jihozápadní části území 
obce se nachází NATURA 
2000 - Ptačí oblast 
+ koeficient ekologické stability 
je 9.78  

- nárazově vysoké zatížení 
krajiny turisty 

+ využití vysokého potenciálu 
nenarušené krajiny 
 

 

+ 

5 + vyvážený podíl lesů 34.8% 
a zemědělské půdy 29.7% 
 

- výskyt fotovoltaiky na 
zemědělské půdě  
- živelné rozrůstání 
suburbáních celků 

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

 

+ 
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 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
- podíl trvalých travních 
porostů z celkové výměry 
zemědělské půdy je 86.2%  
- nízký podíl orné půdy ze 
zemědělské půdy je 13.2%  

hospodářství 
 

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

- špatný stav silniční sítě 
Černá v Pošumaví – Frymburk 
(úzká komunikace nepostačuje 
dopravnímu zatížení) 
- růst dopravního zatížení 
silnic bez odpovídajících úprav 
- velice špatná obslužnost 
hromadnou dopravou  

+ využití dotačních titulů EU na 
zlepšení veřejné infrastruktury 
+ prodloužení regionální dráhy 
Rybník – Lipno nad Vltavou – 
Černá v Pošumaví 

 

o 

7 + obec má kapacitně 
postačující MŠ i ZŠ 
+ kladný celkový přírůstek 
obyvatelstva v letech 2014-
2015) 
+ kladný přirozený přírůstek 
obyvatel 
 

- stárnutí populace (průměrný 
věk 41.4 let) 
- index stáří 106.8 

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

 - možné negativní projevy 
suburbanizačních procesů  
- odliv obyvatel do jiných obcí 
vlivem sezónně nadměrného 
zatížení obce turisty 

o 

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

- nízký podíl výstavby bytů 
mimo rodinné domy 

 - obrovský tlak developerů na 
vytváření nepřiměřeně 
rozsáhlé a nekoncepční 
satelitní výstavby 

+ 

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

 + podpora rozvoje cestovního 
ruchu 
+ další rozvoj turistických 
aktivit 

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

+ 

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

- převažuje vyjížďka za prací 
nad dojížďkou do obce 
- míra nezaměstnanosti 8.5%  
 

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

- přeceňování krátkodobých 
ekonomických 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 + 

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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Problémy v obci 
Frymburk Kód obce: 545481 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

A. Závady dopravní 
A.3 Nedostatečné parametry silnice Silnice II.třídy č.163 (silnice je úzká) 2014 UP 
A.5 Nepřehledná křižovatka  Silnice č.163 a silnice č.162 od 

Světlíka (plánuje se do budoucna 
kruhový objezd) 

2014 UP 

A.7 Potřeba cyklostezky Směrem na Černou v Pošumaví 2014 ZUR 
A.11 Špatná dopravní obslužnost Zaveden školní autobus ze Světlíka 2014 V 
A.13 Potřeba sezónního parkoviště Sezónní parkoviště na Martě 2014 UP 
B. Závady hygienické 
B.1 Existence černých skládek Nepořádek kolem cest 2014 UP 
C. Závady sociální 
C.2 Stárnutí populace  2014 UP 
D. Závady urbanistické 
D.1 Přítomnost nevzhledných 

průmyslových areálů 
Areál státního statku (dnes firma 
Fragam s.r.o) 

2014 UP 

D.12 Negativní vliv fotovoltaických elektráren 
na krajinný ráz 

Negativně může být v budoucnu 
vnímána FVE, ale je pro obec 
přínosem  

2014 ZUR 

Rizika v území 
R.1 Území ekologických rizik Skládka Milná 2014  
R.2 Poddolované území 1xbodově (Světlík-Bobovec) 2014  
Ohrožení území 
 Ohrožení povodněmi Vymezeno záplavové území toků 

Vltava nad VD Lipno I a Olšiny 
2014  
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8. Holubov 

        

 

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        obec 
První písemná zmínka:   1 379 
Kód obce:        536253 
Rozloha:         1 556 ha 
Počet obyvatel:      1 097 
Saldo migrace:      -5 
Přirozený přírůstek:    +1 
Celkový přírůstek:     -4  
Průměrný věk:      40.7 
Index stáří:       90.7 
Podíl nezaměstnaných osob:  4.7% (v září 2016 4.0%) 
Počet částí obce:     3 
Počet katastrálních území:  2 
 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 8. 

Části obce 
kód části obce název části obce 

041475 Holubov 
041483 Krasetín 
041521 Třísov 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
641472 Holubov 
641529 Třísov 

Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce  

Druh ÚPD  
Schválení či 

nabytí účinnosti 
Datum 

Územní plán Holubov (ÚP) Nabytí účinnosti 25.11.2013 
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Záměry v obci na provedení změn v území 

Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 

ÚPD 
ÚPD již 
řešen 

návrh vodovodu PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh kanalizace PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh ČOV Třísov PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh 6 ploch bydlení (plocha přestavby) ÚAP ANO ANO 
návrh plochy bydlení hromadné (plocha 
přestavby) 

ÚAP ANO ANO 

návrh plochy veřejného prostranství s převahou 
zpevn.ploch (plocha přestavby) 

ÚAP ANO ANO 

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

území 
+ na území obce zasahuje 
dobývací prostor Plešovice 
+ na území obce zasahuje 
výhradní a nevýhradní ložisko 
nerostných surovin Plešovice-
Holubov pro granit a rulu 

- v obci se vyskytují 
poddolovaná území Holubov 1, 
Holubov 2 – Kleť a Třísov 
- v obci se vyskytují stará důlní 
díla Holubovský mlýn 1 , 2 , 3 
pro vápenec a Holubovský 
mlýn 4 pro magnezit a v místě 
jejich výskytu je halda 

+ budoucí využití ložisek 
nerostných surovin 

- střety zájmů těžby 
s ochranou životního prostředí 

+ 

2 + na území obce tekou řeka 
Vltava a potoky Křemežský, 
Holubovský, Dobrovodský, 
Krásetínský 
+ na území obce se nachází 
téměř dvě desítky vodních 
nádrží, z nichž největší je 
Holubovský rybník  
+ dostatečný podíl vodních 
ploch z celkové výměry je 
2.9% 

- na území obce jsou 
vymezeny záplavová území 
a aktivní zóna záplavového 
území Vltavy a Křemežského 
potoka 
- na území potoka se nachází 
území zvláštní povodně pod 
vodním dílem  
 

  

o 

3 + dlouhodobě se zlepšující 
kvalita životního prostředí 
+ v obci je ČOV 
  

- v obci se vyskytují staré 
zátěže (Bořinka)  
- návrat k méně ekologickému 
způsobu vytápění 
- na území obce není hřbitov 
 

+ využívání nových technologií 
v průmyslu a při vytápění 
domácností 
 

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

o 

4 + území obce je součástí místa 
krajinného rázu Blanský les 
(CHKO) 
+ celé území obce je součástí 
CHKO Blanský les 
+ do území obce zasahuje 
přírodní památka: PP Vltava 
u Blanského lesa a PP Horní 
louka 
+ na území obce se vyskytují 2 
přírodní rezervace: PR Bořinka 
a PR Holubovské Hadce 
a nepatrně do území na 
severovýchodě obce zasahuje 
PR Dívčí kámen  
+ na území obce rostou 3 
památné stromy: 2x Lípa 
srdčitá (v Třísově) a dub letní 
(Adolfovský dub) 
+ území obce je součástí 
lokality NATURA 2000 - Ptačí 
oblast (Blanský les) 
+ koeficient ekologické stability 
je 3.45  
+ územím vede naučná stezka 
Třísov - Dívčí Kámen - 
Holubov 

  - snížení druhové rozmanitosti 
v krajině 

+ 
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 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
5 + podíl zemědělské půdy z 

celkové výměry katastrů je 
36.7%  
+ podíl orné půdy ze 
zemědělské půdy je 41.8%  
+ podíl trvalých travních 
porostů z celkové výměry 
zemědělské půdy je 51.0%  
+ podíl lesů z celkové výměry 
je 53.2%  

- 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 
+ cyklotrasy 
+ na území vedou 4 turistické 
trasy 
+ obcí vede hipostezka Nová 
Hospoda – Pod Spáleným vrch 

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

+ existuje záměr ze ZÚR pro 
vedení plynovodu (VVTL) 
+ využití dotačních titulů na 
zlepšení veřejné infrastruktury 
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové dopravy 
 

+ 

7 + podíl obyvatel ve věku 0-14 
let na celkovém počtu obyvatel 
je 18.7%  
+ podíl obyvatel ve věku 65 let 
a více na celkovém počtu 
obyvatel je 17.0%  
+ saldo migrace je -5 
+ v obci je kapacitně 
postačující 1. stupeň 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 

  
o 

9 + obec leží v CHKO Blanský 
les na úpatí hory Kleť 
+ východní část obce je 
součástí regionu lidové 
architektury dle Generelu 
krajinného rázu JčK 
+ na území obce se nachází 
archeologická lokalita Třísov 
vyhlášená jako archeologická 
památková rezervace 
+ na území obce se vyskytuje 
několik nemovitých kulturních 
památek (oppidum Třísov, 
Adolfovská železárna, vodní 
mlýn, výklanková kaplička 
Krásetín, boží muka Třísov - 
Na Kopečku, železniční most – 
byl zrušen!!!) 
+ obcí prochází několik 
cyklostezek a turistických tras 
+ existující zázemí pro rekreaci 
v části území 
+ dlouhodobé pobyty hostů 
+ 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 + relativně nízká 
nezaměstnanost 4.7%  
+ dobrá poloha v rámci regionu 
pro dojížďku do zaměstnání 

- cenově nedostupné 
rozvojové plochy 
- převažuje vyjížďka za prací 
nad dojížďkou do obce 

+ 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  o 

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 + 

 

Problémy v obci 
Holubov Kód obce: 536253 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

A. Závady dopravní 
A.6 Absence parkovacích ploch U ČOV pro Dívčí kámen 2016 UP 
A.12 Překračování omezené rychlosti 

(ohrožování chodců) 
Radar nad školou 2016 V 

D. Závady estetické 
D.2 Přítomnost nevzhledných 

zemědělských areálů 
Katr, prodej, nejsou vyřešeny 
vlastnické vztahy 

2016 UP 

D.11 Chátrání nevyužívaných objektů a 
souborů, např. historického fondu 
průmyslové architektury 

GRAFOBAL – řeší se 2016 UP 

E. Problémy bránící budoucímu rozvoji obce 
E.2 Nedostatek volných pozemků pro 

stavbu rodinných domů 
Cenově nedostupné rozvojové 
plochy, nízký podíl výstavby bytů 
mimo rodinné domy 

2014 UP 

F. Problémy občanské a technické vybavenosti 
F.8 Špatné internetové připojení O2 posílení k ČOV 2016 V 
Rizika v území 
R.1 Území ekologických rizik Bořinka 2014  
R.2 Poddolovaná území 2xbodově (Holubov 2-Kleť,  Třísov) 2014  
Ohrožení území 
 Ohrožení povodněmi Vymezeno záplavové území 

Křemžského potoka a Vltavy 
2014  
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9. Horní Planá 

        

 

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        město 
První písemná zmínka:   1 332 
Kód obce:        545511 
Rozloha:         12717 ha (od 1.1.2016, dříve 9 887 ha) 
Počet obyvatel:      2 114 
Saldo migrace:      -26 
Přirozený přírůstek:    -13 
Celkový přírůstek:     -39  
Průměrný věk:      44.6 
Index stáří:       173.8 
Podíl nezaměstnaných osob:  9.3% (v září 2016 4.4%) 
Počet částí obce:     8 
Počet katastrálních území:  6 (od 1.1.2016, dříve 4 k.ú.) 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 9. 

 

Části obce 
kód části obce název části obce 

043681 Bližší Lhota 
043699 Hodňov 
043702 Horní Planá 
322202 Hory 
043711 Hůrka 
330752 Olšina 
119300 Pernek 
322199 Žlábek 

 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
643700 Horní Planá 
719307 Pernek 
643742 Pestřice 
643734 Zvonková 
930474 Houbový vrch (od 1.1.2016) 
991759 Maňávka u Českého Krumlova (od 1.1.2016) 
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Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce  

Druh ÚPD  Schválení či 
nabytí účinnosti 

Datum 

Územní plán Horní Planá (ÚP)* Nabytí účinnosti 14.2.2014 

* - hranice obce v roce 2016 se liší od hranic v platné ÚPD (od 1.1.2016 přibyly dvě k.ú., v nich platná 
ÚPD = ÚP vojenského újezdu Boletice) 

 

Záměry v obci na provedení změn v území 

Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 

ÚPD 
ÚPD již 
řešen 

SOB1 Specifická oblast republikového významu 
Šumava 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

D13/4 Silnice I/39 - obchvat Černá v Pošumaví - 
Hůrka 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO ANO 

D13/5 Silnice I/39 - úsek Horní Planá - Želnava 
(Slunečná) 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO ANO 

D16 Šumavské elektrické dráhy ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

D65/2 Silnice III/1631 a III/1634 - Silnice Nová 
Pec - Zadní  

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO ANO 

D83 Propojení Klápa – Hraničník ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

Ee13 VVN 110kV Větřní – Horní Planá, včetně 
elektrické stanice 110/22Kv 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

Ep10 Propojení tranzitních plynovodů ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

Ep26 VTL plynovod Černá v Pošumaví – Horní 
Planá 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

Ep/G VTL plynovod Horní Planá – Volary ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO ANO 

návrh vesnické památkové zóny Hodňov ÚAP NE  -  
návrh městské památkové zóny Horní Planá ÚAP NE  -  
návrh vodovodu ÚAP 

a PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh kanalizace  ÚAP ANO ANO 
návrh ČOV Pernek – Hory  ÚAP 

a PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh ČOV Pernek – Maňava  ÚAP 
a PRVKUC 
změna č.5 

ANO NE 

návrh ČOV Pernek  ÚAP ANO ANO 
návrh ČOV Hodňov  ÚAP 

a PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh ČOV Bližší Lhota  ÚAP 
a PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh ČOV Přední Zvonková  ÚAP 
a PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh ČOV Olšina  ÚAP 
a PRVKUC 
změna č.5 

ANO NE 

návrh čerpací stanice odpadních vod Hůrka  ÚAP 
a PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 
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návrh čerpací stanice odpadních vod Stará 
Hůrka (není v ÚAP) 

PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh čerpací stanice odpadních vod Nová 
Hůrka (není v ÚAP) 

PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh čerpací stanice odpadních vod Karlovy 
Dvory (není v ÚAP) 

PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh čerpací stanice odpadních vod u žel. 
zastávky Horní Planá  

ÚAP ANO ANO 

návrh silnice I. třídy  ÚAP ANO ANO 
návrh plochy smíšené obytné (plocha 
přestavby) 

ÚAP ANO ANO 

návrh plochy zeleně (plocha přestavby) ÚAP ANO ANO 
návrh 17 nemovitých kulturních památek ÚAP NE  -  
záměr rozvoje sportovně rekreačních aktivit ÚPD ANO ANO 
záměr přeložka I/39 Hůrka ÚPD ANO ANO 
záměr obchvat silnice Horní Planá – Pernek, 
včetně křižovatek a nadchodu u nádraží 

ÚPD ANO ANO 

záměr ŠED – Šumavské elektrické dráhy Černá 
v Pošumaví - Hůrka 

ÚPD ANO ANO 

záměr homogenizace silnic III/163 a III/1634 od 
k.ú. Nová Pec s přeložkou Bližší Lhoty – Přední 
Zvonková – Zadní Zvonková – hranice s 
Rakouskem 

ÚPD ANO ANO 

záměr pravobřežní cyklostezky k.ú. Nová Pec – 
k.ú. Černá v Pošumaví 

ÚPD ANO ANO 

záměr cyklostezky Hory – Horní Planá včetně 
úseku k přívozu v Horní Plané 

ÚPD ANO ANO 

záměr cyklostezky Horní Planá – Jenišov – 
levobřežní stezka 

ÚPD ANO ANO 

záměr cyklostezky Karlovy Dvory – Horní Planá ÚPD ANO ANO 
záměr cyklostezky Jenišov – Karlovy Dvory 
(podél železniční tratě) 

ÚPD ANO ANO 

záměr cyklostezky Jenišov – Karlovy Dvory – 
Hůrka – levobřežní stezka 

ÚPD ANO ANO 

záměr cyklostezky Hůrka – hráz směr Černá 
v Pošumaví 

ÚPD ANO ANO 

záměr cyklostezky Jelm – Žlábek ÚPD ANO ANO 
záměr místních komunikací Horní Planá ÚPD ANO ANO 
záměr napojení Špičák: ŠED ÚPD ANO ANO 
záměr pro obchvat silnice III/1637 Horní Planá a 
Hodňova – Otice 

ÚPD ANO ANO 

záměr silnice III. třídy Hůrka - Hodňov ÚPD ANO ANO 
záměr přestavby nevyužitého a chátrajícího 
areálu bývalé roty pohraniční stráže Přední 
Zvonková na plochu smíšenou obytnou 
rekreační 

ÚPD ANO ANO 

záměr soustředit v sídlech Přední Zvonková a 
Valtrov plochy výroby a skladů zemědělského 
charakteru 

ÚPD ANO ANO 

záměr záchytného parkoviště Zadní Zvonková a 
infocentrum s možností ubytování max. 10 lůžek 

ÚPD ANO ANO 

záměr obnovy původní usedlosti Zadní 
Zvonková 

ÚPD ANO ANO 

záměr u stávajícího penzionu v Zadní Zvonkové 
- plocha rekreace s možností vybudování 
vodních ploch přírodního charakteru a 
sportovně rekreačních s majoritou zeleně 

ÚPD ANO ANO 

záměr rozvoje bydlení v Horní Plané v severní 
části 

ÚPD ANO ANO 

záměr v jižní části Horní Plané tzv. „obrácení 
města k vodě“ 

ÚPD ANO ANO 
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SWOT analýza 
 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
1 + nevyskytuje se sesuvné 

území 
- výskyt poddolovaného území 
 

  
o 

2 + potenciál využití přehradní 
nádrže Lipno převážně pro 
rekreaci 
+ dostatek malých vodních 
toků (potoky Borkovský, 
Hamerský, Huťský, Křížový, 
Medvědí, Mlékárenský, 
Pernecký, Smrčinský, 
Želnavský, Starý, Olšina, 
Ostřice, Pestřice, Rasovka, 
Slatinka, Šesovec, Špičák a 
Schwarzenberský kanál) 
+ dostatek vodních nádrží 
(Hodňovský rybník, Pod 
Jelmem, Tišina) 
podíl vodních ploch na celkové 
výměře obce je 20,2% (průměr 
za SO ORP je 5,5%) 

- možná nepostačující 
přirozená retenční schopnost 
území 
- výskyt záplavového 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 
+ na území obce je hřbitov 
(Horní Planá 2x, Hodňov, 
Zadní Zvonková) 
+ v obci je ČOV (6x) 
  

- výskyt hald (Zadní Zvonková 
a Bližší Lhota) 
- výskyt zařízení na 
odstraňování nebezpečného 
odpadu (sběrný dvůr A.S.A. 
Č.B.) 
- návrat k méně ekologickému 
způsobu vytápění 

+ využívání nových technologií 
v průmyslu a při vytápění 
domácností 
 

 

o 

4 + území dlouhodobě 
nedotčená lidským osídlením 
+ vysoký podíl  území se 
zachovalou krajinou 
+ na území se nachází NP 
a CHKO Šumava 
+ na území se nachází PP 
Pestřice, PP Račínská 
prameniště, PP Házlův kříž, 
PP Úval Zvonková, PP 
Prameniště Hamerského 
potoka u Zvonkové 
+ výskyt PR Rašeliniště 

- nárazově vysoké zatížení 
krajiny turisty 

 - nekoncepční využívání 
nedávno zpřístupněných 
území 
- zvyšující se návštěvnost 
území turisty 
 

+ 

záměr východně od sídla Maňava plocha 
rekreace a sportu při zachování přírodního 
charakteru 

ÚPD ANO ANO 

záměr zastávek osobní lodní dopravy, přístavišť 
a kotvišť 

ÚPD ANO ANO 

záměr revitalizace lesoparku v lokalitě Dobrá 
Voda 

ÚPD ANO ANO 

záměr úpravy zásobení Horní Plané vodou ÚPD ANO ANO 
záměr dostavby kanalizační sítě, ÚPD ANO ANO 
záměry koridorů vedení elektrické energie 
a plochy pro výstavbu trafostanic 

ÚPD ANO ANO 

záměr posílení energetické situace 
(trafostanice, zasmyčkování) 

ÚPD ANO ANO 

záměr budoucího přivedení plynu (územní 
rezerva) 

ÚPD ANO ANO 

záměr prvků ÚSES ÚPD ANO ANO 
záměr zlepšení podmínek výuky za základní 
škole (rekonstrukce objektu C a výstavba 
nového objektu B na místě stávajícího objektu 
v havarijním stavu) 

ÚPD ANO ANO 

záměr rekonstrukce kotelny ÚPD ANO ANO 
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 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
Borková, PR Kozí stráň, PR 
Pod Borkovou 
+ výskyt památných stromů, 
skupin a jednotlivých 
a památná stromořadí 
+ výskyt biosférické rezervace 
UNESCO Šumava 
+ výskyt NATURA 2000 – EVL 
Šumava 
+ výskyt NATURA 2000 - ptačí 
oblast Šumava 
+ koeficient ekologické stability 
je 9.37 

5 + pro území příznivý podíl lesů 
z celkové výměry je 34.9%  
+ podíl zemědělské půdy z 
celkové výměry katastrů je 
36.0% 
+ podíl trvalých travních 
porostů z celkové výměry 
zemědělské půdy je 97.7% 
+ relativně dobrý zdravotní 
stav lesů 

- nízký podíl zemědělské půdy 
- velmi nízký podíl orné půdy 
ze zemědělské půdy 1.5% 
 
 

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

- konflikt využití území pro 
rekreaci a tendence ochrany 
lesů 
 

+ 

6 + železniční spojení 
+ vysoké procento obyvatel 
napojených na vodovod 
a kanalizaci 
+ hraniční přechod 
+ značný počet turistických 
stezek 
+ cyklostezky 
+ obec má ČOV (6x) 

- špatný stav silniční sítě 
(státní silnice I.třídy 
nevyhovuje normě, špatný stav 
pravobřežky a silnice 
Zvonková-Nová Pec) 
- 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  

o 

7 + obec má kapacitně 
postačující MŠ i ZŠ 
+ z hlediska sídelní struktury je 
obec v daném území poměrně 
významná (obec s pověřeným 
úřadem) 
+ obec má dostatek sportovišť 

- úbytek obyvatel od 2011 
- záporný přirozený přírůstek 
obyvatel v posledních letech 
- vysoký podíl stárnoucích 
obyvatel (ovlivněno tím, že 
v Horní Plané je dům pro 
seniory) 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

 - odliv obyvatel do jiných obcí 

- 

8 + zájem o stavební parcely 
v území 
+ kvalitní obytné území 
+ obec má dostatek 
rozvojových ploch pro bydlení 

- chybí investoři na zasíťování 
pozemků 

  

o 

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 
+ další rozvoj turistických 
aktivit 

 - živelná výstavba rekreačního 
zázemí bez jednotného 
konceptu a podporující 
infrastruktury 
- stagnace nabídky turistických 
aktivit 
- nedostatečná propagace 
regionu 

+ 

10 + silný potenciál území 
převážně pro cestovní ruch 
+ turistika přináší pracovní 
příležitosti 
 

- sezónně vyšší míra 
nezaměstnanosti – průměr za 
rok 2015 je 9.3% 
- převažuje vyjížďka za prací 
nad dojížďkou do obce 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního kapitálu 
- sezónní pracovní příležitosti 

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

- přeceňování krátkodobých 
ekonom. efektů s neřešeným 
střetem zájmů ochrany ŽP                
a rozvojových záměrů 
s živelností rozvojových aktivit 
- 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 + 

3. hygiena životního prostředí  
  

o 

4. ochrana přírody a krajiny   + 

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

sociální 
  
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura o 

o 
7. sociodemografické podmínky - 

8. bydlení o 

9. rekreace + 

ekonomický 
  
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  - - 

o 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura  o 

8. bydlení o 

9. rekreace + 

Problémy v obci 
Horní Planá Kód obce: 545511 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

A. Závady dopravní 
A.2 Špatný technický stav komunikací Státní silnice I.třídy nevyhovuje 

normě, špatný stav pravobřežky a 
silnice Zvonková-Nová Pec 

2014 V 

A.11 Špatná dopravní obslužnost veřejnou 
dopravou 

Nedostatečná frekvence spojů 
hromadné dopravy, omezování 
hromadné autobusové a vlakové 
dopravy 

2014 V 

A.14 Úrovňové křížení se železničními 
tratěmi 

Úrovňové křížení silnice I/39 
s železniční tratí regionální 0491 – 
minimálně zabezpečený přejezd 

2016 ZUR 

C. Závady sociální 
C.1 Snižování počtu obyvatel Úbytek obyvatel v letech 2011-2013 2014 UP 
C.2 Stárnutí populace Vysoký podíl stárnoucích obyvatel 

(průměrný věk je 43,8 let – průměr v 
ORP je 40 let) 

2014 UP 

C.4 Nedostatek pracovních příležitostí Obec potřebuje pracovní příležitosti 
především pro zimní sezónu 

2014 UP 

E. Problémy bránící budoucímu rozvoji obce 
E.1 Přítomnost brownfields Pernek 2, Horní Planá 1 2014 UP 
E.3 Přírodní, kulturní nebo technické limity 

omezující rozvoj obce 
Omezení rozvojových aktivit v 
chráněných územích 

2014 ZUR 

F. Problémy občanské a technické vybavenosti 
F.1 Absence nebo špatná dostupnost 

základního občanského vybavení 
Nedostatečná kapacita školy – pouze 
1 budova 

2014 UP 

G.Specifické problémy obce 
G.2 Konflikt využití území Velmi nízký podíl orné půdy ze 

zemědělské půdy 8,6% (průměr za 
SO ORP je 30,1 %), konflikt využití 
území pro rekreaci a tendence 
ochrany lesů 

2014 ZUR 

Rizika v území 
R.1 Území ekologických rizik Lira, obraz.lišty a rámy, a.s. – dnes je 

vlastníkem KOH-I-NOOR 
HARDTMUTH a.s. 

2014  

R.2 Poddolovaná území 1xplošně (Horní Planá), 3xbodově 
(Zadní Zvonková, Zvonková-Huťský 
Dvůr, Zvonková-Bližší Lhota) 

2014  

Ohrožení území 
 Ohrožení povodněmi Vymezeno záplavové území toků 

Vltava nad VD Lipno I a Olšiny 
2014  
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10. Hořice na Šumavě 

        

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        obec 
První písemná zmínka:   1 272 
Kód obce:        545520 
Rozloha:         3 192 ha 
Počet obyvatel:      818 
Saldo migrace:      -8 
Přirozený přírůstek:    -2 
Celkový přírůstek:     -10  
Průměrný věk:      39.0 
Index stáří:       87.2 
Podíl nezaměstnaných osob:  8.1% (v září 2016 7.4%) 
Počet částí obce:     6 
Počet katastrálních území:  7 
 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 10. 
 
 

Části obce 
kód části obce název části obce 

045233 Hořice na Šumavě 
045241 Mýto 
045276 Provodice 
415855 Stěžerov 
045268 Šebanov 
045250 Skláře 

 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
750255 Cipín 
645231 Hořice na Šumavě 
645249 Mýto u Hořic na Šumavě 
645257 Skláře na Šumavě 
645273 Svíba 
645265 Šebanov 
750263 Žestov 
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Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce  

Druh ÚPD  Schválení či 
nabytí účinnosti 

Datum 

Územní plán obce Hořice na Šumavě (ÚPO)* Schváleno 10.12.2004 

Změna č. 1 ÚPO Nabytí účinnosti 23.7.2011 

Změna č. 2 ÚPO Nabytí účinnosti 19.9.2012 

* - hranice obce v roce 2016 se liší od hranic obce v platné ÚPD 

 

Záměry v obci na provedení změn v území 

Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 
ÚPD 

ÚPD již 
řešen 

SOB1 Specifická oblast republikového významu 
Šumava 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

Ee13 VVN 110kV Větřní – Horní Planá, včetně 
elektrické stanice 110/22kV 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

Ep10 Propojení tranzitních plynovodů ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

Ep12 VTL plynovod Kájov – Hořice na Šumavě 
– Černá v Pošumaví 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

návrh vodovodu  ÚAP 
a PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh kanalizace  ÚAP 
a PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh čerpací stanice vodárenské (není v ÚAP) PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh 48 nemovitých kulturních památek ÚAP NE  -  
rekonstrukce systému kašen - pokračuje 
(předposlední dvojice – hledání dotace MAS) 

dotazník, plán 
rozvoje obce 

NE  -  

oprava komunikace z Hořic na Šumavě na 
Mýtinu – pokračuje s MAS 

dotazník, plán 
rozvoje obce 

NE  -  

záměr zasíťovat rozvojové plochy (příprava ZTV 
pro dům s pečovatelskou službou plus 
individuální bydlení - dvě etapy)  

dotazník, plán 
rozvoje obce 

ANO ANO 

záměr domu s pečovatelskou službou dotazník, plán 
rozvoje obce 

ANO ANO 

záměr vybudování rozhledny na Mýtině 
(v přípravě, začátek 2017) 

dotazník, plán 
rozvoje obce 

ANO NE 

záměr revitalizace náměstí dotazník, plán 
rozvoje obce 

NE  -  

záměr zateplení č.p.75 dotazník, plán 
rozvoje obce 

NE  -  

výměna oken v obytných bytech dotazník, plán 
rozvoje obce 

NE  -  

záměr sběrného dvora (bývalý statek Peroutka) dotazník, plán 
rozvoje obce 

ANO NE 

pokračuje oprava ČOV dotazník, plán 
rozvoje obce 

NE  -  

záměr opravy kanalizace dotazník, plán 
rozvoje obce 

NE  -  

záměr opravy vodovodní sítě dotazník, plán 
rozvoje obce 

NE  -  

záměr opravy komunikací a chodníků dotazník, plán 
rozvoje obce 

NE  -  

záměr hřiště pro teenagery dotazník, plán 
rozvoje obce 

ANO NE 
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Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 
ÚPD 

ÚPD již 
řešen 

záměr opravy kabin fotbalistů dotazník, plán 
rozvoje obce 

NE  -  

záměr opravy podlahy v tělocvičně dotazník, plán 
rozvoje obce 

NE  -  

záměr úpravy venkovního volejbalového hřiště dotazník, plán 
rozvoje obce 

NE  -  

záměr opravy vitrín v osadách dotazník, plán 
rozvoje obce 

NE  -  

záměr opravy kostelní zdi dotazník, plán 
rozvoje obce 

NE  -  

záměr vydání knihy k 200 letům pašijových her dotazník, plán 
rozvoje obce 

NE  -  

záměr úpravy fary pro využití občany dotazník, plán 
rozvoje obce 

NE  -  

záměr kamerového systému dotazník, plán 
rozvoje obce 

NE  -  

probíhají úpravy hřbitova dotazník, plán 
rozvoje obce 

NE  -  

záměr vybudování poutního  nebo 
odpočinkového místa u bývalého kostela Panny 
Marie Bolestné na vrchu Sv. Anny 

dotazník, plán 
rozvoje obce 

NE  -  

záměr realizovat výstavbu obecních bytů na 
obecních pozemcích 

dotazník, plán 
rozvoje obce 

NE  -  
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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 + dostatek malých vodních 
toků (Polečnice, Čertice, 
Mokrá, Drahoslavický, 
Květušínský potok) 
+ dostatek vodních ploch  

   

o 

3 + dlouhodobě se zlepšující 
kvalita životního prostředí 
+ v obci ani v okolí není žádný 
průmyslový podnik, který by 
znečišťoval 
+ obec má ČOV 
+ na území obce je hřbitov 
  

- v rámci obce se vyskytuje 
území ekologických rizik 
(skládky Hořice na Šumavě 
a Šebanov) 
- návrat k méně ekolog. 
způsobu vytápění 

+ využívání nových technologií 
v průmyslu a při vytápění 
domácností (existuje záměr ze 
ZÚR na vedení VVTL přes 
území obce) 
+ škola nově zplynovací kotel 

 

o 

4 + koeficient ekologické stability 
je 10.64 
+ část obce v CHKO Šumava 
+ PR Na Mokřinách 
+ PP Žestov 
+ památný strom 
+ VKP alej stromů k Pašijím 
+ NATURA 2000 EVL Šumava 

   

+ 

5 + vysoký podíl zemědělské 
půdy 57.9% 
+ relativně dobrý zdravotní 
stav lesů  
+ třetina území pokryto lesy 
33.7% 
+ hospodaření v obecních 
lesích 
 

- půdní a klimatické podmínky 
pro zemědělství nejsou 
optimální (zaměřeno na chov) 
- velmi nízký podíl orné půdy 
ze zemědělské půdy 1.6% 
(pastviny) 
 

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

 

o 

6 + dobré autobusové i 
železniční spojení 
+ vysoké procento obyvatel 
napojených na vodovod (jen 
Šebanov a Provodice ne) 
a kanalizaci (části obce 
nejsou) 
+ obec má ČOV 
+ veřejná doprava je 
uspokojivá (autobusy zajíždějí 
z hlavní silnice Český Krumlov 
– Černá v Pošumaví) 

- špatný stav silniční sítě 
(směrem na Muckov) 
- nízká vybavenost dopravní 
infrastrukturou potřebnou pro 
rozvoj cestovního ruchu  
- spoje hromadné dopravy 
nepostačují kapacitně (ranní 
hodiny do škol) 

+ využití dotačních titulů na 
zlepšení veřejné infrastruktury 
+ obcí vede záměr ze ZÚR 
(plynovod VVTL) 
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové dopravy 
 

o 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 
+ stabilní počet obyvatel 
+ obec má kapacitně 
postačující MŠ i ZŠ 
+ existují akce podporující 
společenský život v obci 
+ obec působí rodinně 

+ záporný celkový přírůstek 
obyvatel za roky 2014-2015 
- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 

+ optimální - udržet setrvalý 
stav 

- odliv obyvatel do jiných obcí 

+ 

8 + kvalitní obytné území 
+ v obci je prodejna potravin 
a drogerie, knihovna, lékař, 
pošta, kulturní dům 

 + zajistit podmínky pro 
individuální výstavbu v obci 

 

+ 

9 + výborné geografické 
i přírodní podmínky pro 
rekreaci 
+ výborné podmínky pro 
turistiku, cykloturistiku, 
hipoturistiku  
+ fenomén Pašijových her 
+ akce: Pohádková rezervace, 
Hořické kulturní léto, trhy… 
+ zrekonstruovaný amfiteátr 
 

- nedostatečné zázemí pro 
potenciálního zákazníka 
 

+ podpora rozvoje cestovního 
ruchu budováním ubytovacích, 
stravovacích a doplňkových 
zařízení 
+ další rozvoj turistických 
aktivit ve spolupráci s okolními 
obcemi 
+ zvyšující se návštěvnost 
území turisty 

 - živelná výstavba rekreačního 
zázemí bez jednotného 
konceptu a podporující 
infrastruktury (ale nehrozí, 
neboť jsou územní studie) 
- stagnace nabídky turistických 
aktivit 
- nedostatečná propagace 
regionu 
- zájmy ochrany přírody 
v konfliktu s rozsáhlejšími 

o 
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  Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
projekty (hrozba, pokud by 
nefungovala mezilidská 
komunikace) 

10 + silný potenciál území 
převážně pro cestovní ruch 
+ vyvážený ekonomický růst 
+ dostatek rozvojových ploch 
pro průmysl, ale není zájem 
+ dluhové zatížení obce je na 
standardní úrovni 

- malá nabídka pracovních 
příležitostí 
- jediný silný zaměstnavatel 
v obci 
- převažuje vyjížďka za prací 
nad dojížďkou do obce 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního kapitálu 
- nedostatek rozvoj. ploch 
- relativně vysoká 
nezaměstnanost 

+ podpora činností nezávislých 
na sezónních výkyvech 
+ využití prostředků 
z rozvojových programů 
+ vytvářet podmínky pro 
zaměstnavatele 
 

- snižování ekonomické síly 
obyvatel 
- vyjížďka ekonomicky 
aktivních obyvatel mimo území 
- v případě odchodu 
nejsilnějšího zaměstnavatele 
nárůst míry nezaměstnanosti 

-  

 

Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
Pilíř Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie + 

+ 
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 + 

9. rekreace o 

ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  - 

o 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura o 

8. bydlení + 

9. rekreace o 
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Problémy v obci 
Hořice na Šumavě Kód obce: 545520 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

A. Závady dopravní 
A.2 Špatný technický stav komunikací Špatný stav silniční sítě (směrem na 

Muckov) 
2014 V 

A.11 Špatná dopravní obslužnost veřejnou 
dopravou 

Problémem je kapacita spojů (ranní 
spoje do ČK do škol přeplněné), 
problém s tím, že v Č.Krumlově 
ujíždějí lidem spoje do práce, večerní 
nahrazování autobusů dodávkami – 
absolutně nevhodné! 

2016 V 

C. Závady sociální 
C.2 Stárnutí populace  2014 UP 
C.4 Nedostatek pracovních příležitostí v 

místě 
 2014 UP 

E. Problémy bránící budoucímu rozvoji obce 
E.3 Přírodní, kulturní nebo technické limity 

omezující rozvoj obce 
 2014 UP 

E.4 Nesoulad v ÚPD Nenavazující ÚSES v ÚP sousední 
obce Černá v Pošumaví 

2016 UP 

F. Problémy občanské a technické vybavenosti 
F.9 Vysoký podíl využití neobnovitelných 

zdrojů energie 
Není zaveden plyn 2016 UP 

Rizika v území 
R.1 Území ekologických rizik Skládka Hořice na Šumavě, Šebanov 

- obec si neuvědomuje, že se na 
území obce vyskytují území 
ekologických rizik 

2016 
 

 

R.2 Poddolovaná území 3xplošně (Šebanov-Tatry 1, 
Šebanov, Černá v Pošumaví), 
2xbodově (Šebanov-Tatry 2, Hořice 
na Šumavě) 

2014  
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11. Chlumec 

        

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        obec 
První písemná zmínka:   1 483 
Kód obce:        536229 
Rozloha:         324 ha 
Počet obyvatel:      101 
Saldo migrace:      0 
Přirozený přírůstek:    +1 
Celkový přírůstek:     +1  
Průměrný věk:      36.7 
Index stáří:       38.5 
Podíl nezaměstnaných osob:  4.6% (v září 2016 3.1%) 
Počet částí obce:     2 
Počet katastrálních území:  1 
 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 11. 
 

Části obce 
kód části obce název části obce 

190799 Chlumec 
190802 Krnín 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
790796 Chlumec 

Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce  

Druh ÚPD  
Schválení či 

nabytí účinnosti 
Datum 

Územní plán sídelního útvaru Chlumec (ÚPnSÚ)*  Schváleno 17.9.1997 

Změna č. 1 ÚPnSÚ Schváleno 1.12.2004 

Změna č. 2 ÚPnSÚ Nabytí účinnosti 2.1.2010 

Změna č. 3 ÚPnSÚ Nabytí účinnosti 18.11.2010 

Změna č. 4 ÚPnSÚ Nabytí účinnosti 21.10.2011 

* - hranice obce v roce 2016 se liší od řešeného území v platné ÚPD (ÚPD nepokrývá celé území 
obce) 
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Záměry v obci na provedení změn v území 

 

 

 

 

 
  

Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 

ÚPD 
ÚPD již 
řešen 

OS6 Rozvojová osa republikového významu 
Praha - České Budějovice – hranice ČR 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

D3/6 IV. tranzitní železniční koridor - úsek 
České Budějovice (Hodějovice) - Horní Dvořiště 
(státní hranice) 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

návrh vodovodu  PRVKUC 
změna č.5  

ANO NE 

návrh kanalizace  PRVKUC 
změna č.5  

ANO NE 

návrh ČOV  ÚAP a dle 
PRVKUC 
změna č.5  

ANO NE 

návrh krajinné památkové zóny Opalicko ÚAP  NE  -  
návrh 13 nemovitých kulturních památek ÚAP  NE  -  
záměr rekonstrukce komunikací (špatný 
technický stav cca ¼ místních komunikací) 

dotazník NE  -  

záměr řešení nedostatečných parametrů 
komunikací a nepřehledných křižovatek u 
odboček ze silnice I. třídy č.39 do Chlumce a do 
Krnína 

dotazník ANO NE 

záměr vyřešit chodníky na autobusové zastávky 
podél silnice I.třídy č.39 

dotazník NE - 

záměr přemístění nadzemního elektrického 
vedení v obci pod zem 

dotazník ANO NE 

záměr na zázemí pro cestující veřejnou 
dopravou u hlavní silnice 

dotazník NE  -  

záměr na mostek přes železnici dotazník NE  -  
záměr, který bude řešit potřebu dalšího domu 
s garáží pro hasiče a pro techniku a zázemí na 
zimu 

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

území 
+ na území obce se vyskytuje 
ložisko nerostných surovin pro 
surovinu grafit 

- výskyt poddolovaného území   

o 

2 + na území obce se 
nevyskytuje záplavové území 
+ dostatek malých vodních 
toků (Třebonínský a Svinecký 
potok) 
+ v obci se vyskytují drobné 
vodní plochy 
+ v obci se nevyskytují 
záplavová území 

- obcí neprotéká významnější 
vodní tok 
- na území obce u chatové 
osady Čekanov se vyskytují 
splavy 
 

- místní obyvatelé by ocenili 
vybudovat rybník na koupání 

 

o 

3 + obce má ČOV 
- na území obce se nevyskytují 
žádné zátěže 

- na území obce není hřbitov   
+ 

4 + obec spadá do oblastí 
krajinného rázu Opalicko 
a Kamenoújezdsko 

- v obci se nevyskytuje žádné 
chráněné území či prvek 
- koeficient ekologické stability 
je 0.52 

  

o 

5 + vysoký podíl zemědělské 
půdy 76.3% 
+ velmi vysoký podíl orné půdy 
ze zemědělské půdy 75.5% 

- 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 
+ obec má ČOV 
 

- špatný stav silniční sítě 
- problematická hustota spojů 
hromadné dopravy (u spojů do 
škol) 
- nebezpečná cesta k hlavní 
silnici na autobusové spojení 
- v části obce Krnín není 
kanalizace 

+ využití dotačních titulů na 
zlepšení veřejné infrastruktury 
(např mostek k železniční 
stanici) 
+ dotace pro realizace KPÚ 
cestní sítě 
 

 
- růst dopravního zatížení 
silnic bez odpovídajících úprav 
- další zhoršování technického 
stavu, zvýšení nehodovosti 

o 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 
+ v obci se konají pravidelné 
akce podporující společenský 
život v obci 
+ nízký index stáří 38.5 (mladá 
obec) 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
 

+ nabídka kvalitního bydlení 
obyvatelům v produktivním 
věku 
+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 
+ dobrá myšlenka je dotovaný 
taxi pro seniory  

- odliv obyvatel do jiných obcí 

o 

8 + kvalitní obytné území 
+ dobrá poloha vůči pracovním 
centrům (České Budějovice, 
Český Krumlov) 

   

o 

9 + v obci je dostatek 
ubytovacích zařízení 

- turistika se obce nijak netýká   
o 

10 + stabilní ekonomický růst (v 
obci sídlí Havlis zahradnictví, 
penzion, KUTTA nábytek) 
- průměrná míra 
nezaměstnanosti 4.6%  
+ výhodná poloha pro dojezd 
do zaměstnání 

- převažuje vyjížďka za prací 
nad dojížďkou do obce 
 

+ výhodná poloha pro dojezd 
do zaměstnání 

 

o 
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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 + 

sociální 
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura o 

o 
7. sociodemografické podmínky o 

8. bydlení o 

9. rekreace o 

ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  o  

o 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura o 

8. bydlení o 

9. rekreace o 
 

 

Problémy v obci 
Chlumec Kód obce: 536229 

Index Popis Charakteristika  Typ 
ZUR/UP/V 

A. Závady dopravní 
A.2 Špatný technický stav cca ¼ 

komunikací 
 2014 V 

A.3 Nedostatečné parametry (šířkové a 
směrové uspořádání) komunikací 

Při odbočování z hlavní silnice do 
Chlumce a Krnína 

2014 UP 

A.5 Nepřehledná křižovatka 2x (při odbočování z hlavní silnice do 
Chlumce a Krnína) 

2014 UP 

A.8 Absence (potřeba) chodníku U hlavní silnice k autobusovým 
zastávkám 

2014 UP 

B. Závady hygienické 
B.7 Znečištění vodních ploch a vodních 

toků 
Způsobuje přepad ČOV Dolní 
Třebonín 

2014 UP 

C. Závady sociální 
C.6 Nedostatečná péče o seniory V Záluží je ubytovna na dožití, 

uvažuje se o zrušení a využití pro 
sociálně slabé 

2014 V 

D. Závady urbanistické 
D.12 Negativní vlivy telekomunikačních 

zařízení (stožáry), větrných a  
fotovoltaických elektráren 
na krajinný ráz 

Povrchové elektrické vedení – snaha 
o zrušení 

2014 V 

E. Problémy bránící budoucímu rozvoji obce 
E.3 Přírodní, kulturní nebo technické limity 

omezující rozvoj obce 
Nedostatečná kapacita elektriky, 
vodovodní sítě a kanalizace 

2014 UP 

F. Problémy občanské a technické vybavenosti 
F.1 Absence a špatná dostupnost obchodu Pouze pojízdná prodejna 2014 UP 
F.4 Nekvalitní zázemí pro cestující veřejnou 

dopravou 
U hlavní silnice 2014 UP 

Rizika v území 
R.2 Poddolovaná území 1xbodově (Chlumec-Krnín) 2014  
Ohrožení 
 Zranitelná oblast k.ú.Chlumec 2016  
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12. Chvalšiny 

        

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        obec 
První písemná zmínka:   1 255 
Kód obce:        545546 
Rozloha:         2 795 ha (od 1.1.2016, dříve 2 794 ha) 
Počet obyvatel:      1 255 
Saldo migrace:      +5 
Přirozený přírůstek:    -4 
Celkový přírůstek:     +1  
Průměrný věk:      40.3 
Index stáří:       93.3 
Podíl nezaměstnaných osob:  7.2% (v září 2016 5.5%) 
Počet částí obce:     4 
Počet katastrálních území:  4 (od 1.1.2016, dříve 3 k.ú.) 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 12. 

Části obce 
kód části obce název části obce 

055336 Chvalšiny 
055298 Borová 
055310 Červený Dvůr 
055328 Hejdlov 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
655295 Borová u Chvalšin 
655333 Chvalšiny 
655341 Střemily 
930440 Okrouhlík 

Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce  

Druh ÚPD  
Schválení či 

nabytí účinnosti 
Datum 

Územní plán obce Chvalšiny (ÚPO)* Schváleno 28.2.2002 

Změna č. 1 ÚPO Schváleno 5.8.2004 

Regulační plán Schváleno 18.5.2006 

* - hranice obce v roce 2016 se liší od hranic obce v platné ÚPD 
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Záměry v obci na provedení změn v území 

Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 

ÚPD 
ÚPD již 
řešen 

Ep10 Propojení tranzitních plynovodů ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

návrh vodovodu dle PRVKUC změna č.5 PRVKUC 
změna č.5  

ANO NE 

návrh kanalizace dle PRVKUC změna č.5 PRVKUC 
změna č.5  

ANO NE 

návrh krajinné památkové zóny Chvalšinsko ÚAP  NE  -  
návrh 97 nemovitých kulturních památek ÚAP NE  -  
záměry pro rozvoj bydlení - obec má 10-12 
parcel nezasíťovaných (plus další parcely 
rovněž bez sítí vlastní soukromníci) omezení 
CHKO a farmáři (chov) 

dotazník ANO NE 

záměr na rekonstrukci ČOV dotazník NE  -  
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SWOT analýza 
 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
1 + neexistence sesuvných 

území 
+ výskyt výhradního ložiska 
+ výskyt dobývacího prostoru  
+ výskyt chráněného 
ložiskového území 
+ probíhající rekultivace 
těžebního prostoru Zrcadlová 
Huť 

- výskyt poddolovaných 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 + na území obce je dostatek 
vodních toků (Chvalšinský, 
Kycovský, Zámecký, 
Zrcadlový, Hejdlovský, 
Střemilský, Třebovský potok 
a Borová) 
+ na území obce se vyskytuje 
dostatek vodních nádrží 
(Půvolský rybník, Velký, Malý 
a Dolní Střemilský, Luční, 
Potoční, Rohový rybník) 
+ na území obce jsou sádky 

- na území obce se vyskytuje 
záplavové území 
Chvalšinského a Hejdlovského 
potoka 

 - případné regulace vodních 
toků 

+ 

3 + dlouhodobě se zlepšující 
kvalita životního prostředí 
+ obec má ČOV 
+ v obci je hřbitov 
  

- v rámci obce se vyskytuje 
území ekologických rizik 
(obalovna Zrcadlová Huť, 
skládka Borová) 
- návrat k méně ekologickému 
způsobu vytápění 

+ využívání nových technologií 
v průmyslu a při vytápění 
domácností 
 

 

- 

4 + koeficient ekologické stability 
7.01 
+ území obce leží v místech 
krajinného rázu (Křišťanovsko 
–Boleticko a Blanský les 
(CHKO) 
+ velká část území obce leží 
v CHKO Blanský les 
+ v obci se vyskytují přírodní 
památky (PP Svatý kříž, PP 
Hejdlovský potok, PP 
Provázková louka) 
+ v obci se nachází památný 
strom Hejdlovská lípa a do 
území obce místy zasahuje 
skupina památných stromů 
Borová alej od Nové Hospody 

   

+ 

5 + vysoký podíl lesů 49.6%  
+ velký podíl zemědělské půdy 
z celkové výměry katastrů je 
38.2% 
+ relativně dobrý zdravotní 
stav lesů 
+ vyvážený poměr lesa 49.6% 
a zemědělské půdy 38.2% 
 

- velmi nízký podíl orné půdy 
ze zemědělské půdy je 4.1%  
- podíl trvalých travních 
porostů z celkové výměry 
zemědělské půdy je 93.5% 
- půdní a klimatické podmínky 
pro zemědělství nejsou 
optimální 
 

+ podpora lesního 
hospodářství 
 

 

o 

6 + dobrá základní silniční síť  
+ vysoké procento obyvatel 
napojené na vodovodní 
a kanalizační síť 
+ obec má ČOV 

- problematická frekvence 
spojů hromadné dopravy  
- část obce Hejdlov, nemá 
kanalizaci ani vodovod 
- část obce Borová nemá 
kanalizaci 

+ využití dotačních titulů na 
zlepšení veřejné infrastruktury 
(např. rekonstrukce ČOV) 
 

- omezování hromadné 
autobusové dopravy 

+ 

7 + počet obyvatel v posledních 
pěti letech narůstá 
+ obec má MŠ i ZŠ 
+ v obci je dětský, praktický 
lékař, gynekolog a zubař 
+ v obci jsou aktivity 
podporující společenský život 
v obci (např. pouť) 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

- odliv obyvatel do jiných obcí 

+ 
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 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
8 + kvalitní obytné území 

+ obce má dostatek 
rozvojových ploch pro bydlení 

- nízký podíl výstavby bytů 
mimo rodinné domy 

+ využití dotačních programů 
na rekonstrukce domů 

 
+ 

9 + v obci je Muzeum 
Schwarzenberského 
plavebního kanálu 
+ v obci je výchozí místo 
lyžařských stop 
+ na území obce je naučná 
stezka Zámeckým parkem 
+ obcí vedou cyklotrasy 
+ obcí procházejí červená 
a modrá turistická trasa 

- nepostačující sněhové 
podmínky v zimě 

  

o 

10 + dostatek rozvojových ploch 
pro průmysl 
+ dobrá poloha v rámci regionu 
pro dojížďku do zaměstnání 
 

- malá nabídka pracovních 
příležitostí 
- převažuje vyjížďka za prací 
nad dojížďkou do obce 
- relativně vysoká 
nezaměstnanost 7.2%  

+ podpora činností nezávislých 
na sezónních výkyvech 

- snižování ekonomické síly 
obyvatel 
 

- 

 

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 o 

ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  - 

o 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura + 

8. bydlení + 

9. rekreace o 
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Problémy v obci 
Chvalšiny Kód obce: 545546 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

A. Závady dopravní 
A.11 Špatná dopravní obslužnost veřejnou 

dopravou 
Nedostatečná kapacita spojů 2014 UP 

C. Závady sociální 
C.2 Stárnutí populace Nízké hodnoty přirozeného přírůstku 

obyvatelstva 
2014 UP 

C.4 Nedostatek pracovních příležitostí Malá nabídka pracovních příležitostí, 
relativně vysoká nezaměstnanost 
11,1% (průměr za SO ORP je 10,4%) 

2014 UP 

E. Problémy bránící budoucímu rozvoji obce 
E.1 Přítomnost brownfields Chvalšiny 1, Chvalšiny 3 2014 UP 
E.3 Přírodní, kulturní nebo technické limity 

omezující rozvoj obce 
 2014 UP 

F. Problémy občanské a technické vybavenosti 
F.4 Nekvalitní zázemí pro cestující 

veřejnou dopravou 
 2014 UP 

F.10 Špatná dopravní dostupnost  2014 UP 
Rizika v území 
R.1 Území ekologických rizik Skládka Borová, obalovna Zrcadlová 

Huť 
2014  

R.2 Poddolovaná území 2xbodově (Chvalšiny) 2014  
Ohrožení území 
 Ohrožení povodněmi Vymezeno záplavové území vodního 

toku Hejdlovský potok a Chvalšinský 
potok 

2014  
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13. Kájov 

        

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        obec 
První písemná zmínka:   1 263 
Kód obce:        545554 
Rozloha:         4 990 ha (od 1.1.2016, dříve 4 514 ha) 
Počet obyvatel:      1 755 (1823 obyvatel od 1.1.2016) 
Saldo migrace:      +21 
Přirozený přírůstek:    +1 
Celkový přírůstek:     +22  
Průměrný věk:      37.8 
Index stáří:       61.2 
Podíl nezaměstnaných osob:  6.4% (v září 2016 4.0%) 
Počet částí obce:     10 (od 1.1.2016, dříve 9 částí obce) 
Počet katastrálních území:  5 (od 1.1.2016, dříve 4 k.ú.) 
 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 13. 
 

Části obce 
kód části obce název části obce 

062014 Kájov 
062031 Kladné 
062049 Křenov 
062022 Kladenské Rovné 
062057 Lazec 
150231 Mezipotočí 
062065 Novosedly 
062081 Přelštice 
062090 Staré Dobrkovice 
330451 Boletice (od 1.1.2016) 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
662020 Kladenské Rovné 
662038 Kladné 
662046 Křenov u Kájova 
662062 Novosedly u Kájova 
930458 Kraví Hora (od 1.1.2016) 



AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2016                                                                                                           Město Český Krumlov 

strana 84   

  

 

Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce  

Druh ÚPD  Schválení či 
nabytí účinnosti 

Datum 

Územní plán obce Kájov (ÚPO)* Schváleno 8.10.2002 

Změna č. 1 ÚPO Nabytí účinnosti  18.12012 

Změna č. 2 ÚPO Nabytí účinnosti 22.10.2009 

Změna č. 3 ÚPO - část zrušena Nabytí účinnosti 30.1.2014 

Změna č. 6 ÚPO Nabytí účinnosti 8.10.2015 

* - hranice obce v roce 2016 se liší od hranic obce v platné ÚPD 

 

Záměry v obci na provedení změn v území 

Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 

ÚPD 
ÚPD již 
řešen 

SOB1 Specifická oblast republikového významu 
Šumava 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

Ep10 Propojení tranzitních plynovodů ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

Ep12 VTL plynovod Kájov – Hořice na Šumavě – 
Černá v Pošumaví 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

Plochy bydlení (plochy R1 - územní rezerva pro 
plochy bydlení) 

ÚP Boletice ANO ANO 
v ÚP 

Boletice 
Plochy rekreace (plochy R2 - územní rezerva pro 
plochy rekreace) 

ÚP Boletice ANO ANO 
v ÚP 

Boletice 
Plochy dopravní infrastruktury (plochy R3 - 
územní rezerva pro plochu parkoviště u kostela 
Sv. Mikuláše) 

ÚP Boletice ANO ANO  
v ÚP 

Boletice 
návrh vodovodu PRVKUC 

změna č.5 
ANO ANO 

návrh kanalizace PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh ČOV Novosedly (není v ÚAP) PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh ČOV Kájov (není v ÚAP) PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh krajinné památkové zóny Chvalšinsko ÚAP NE  -  
záměr výstavby Boletická -  3. etapa (88 parcel) dotazník ANO NE 
záměr vyřešit budoucí potřeby navýšení kapacit 
školy 

dotazník NE  -  

záměr výstavby soukromé ZTV v Novosedlech dotazník ANO NE 
záměr řešení zásob pitné vody (podána žádost 
o 2 nové zdroje pitné vody v Novosedlech + 1 
Boletice) 

dotazník ANO NE 

záměr rekonstrukce ČOV (již v rekonstrukci 
dokončení 2015) 

dotazník NE - 

záměr řešení kapacity ČOV  dotazník NE -  
záměr vyřešit nepřehlednou křižovatku ulice 
Dvorská a Boletická 

dotazník NE - 

záměr řešící nedostatek parkovacích ploch 
u prodejny JIP -potřeba rozšířit parkoviště 

dotazník ANO NE 

záměr cyklostezky - využití panelky z Vyšného, 
cyklotrasa 1047 Přelštice 

dotazník ANO NE 
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záměr na vybudování chodníku od kapličky 
k parkovišti u MŠ 

dotazník NE - 

záměr opatření proti překračování rychlosti 
v Kájově ve směru na Boletice a v Křenově  

dotazník NE - 

záměr na bezpečnější úrovňové křížení se 
železničními tratěmi (v současnosti bez 
signalizace, ale probíhá revitalizace trati – budou 
nově signalizační světla) 

dotazník NE - 

záměr získat nového praktického lékaře 
(v nedávné době zemřel praktický lékař) 

dotazník NE - 

záměr rozšířit dětská hřiště a postupná výměna 
herních prvků stávajících hřišť 

dotazník NE - 

záměr postupné výměny autobusových čekáren dotazník NE - 
záměr zvýšení kapacity kanalizace mezi 
kapličkou u Boletické a bytovkou (nyní 
kanalizace vytápí při deštích garáže bytovky) 

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

území 
+ v obci se vyskytuje dobývací 
prostor Křenov pro těžbu 
grafitu 
+ do obce zasahují dvě 
chráněná ložisková území: 
Český Krumlov-Vyšný 
(krystalický grafit), Chvalšiny 
(stavební kámen) 
+ na území obce se nacházejí 
schválený prognózní zdroj 
vyhrazených nerostů Lazec 
(grafit), výhradní bilancované 
ložisko nerostných surovin 
Lazec-Křenov (grafit) a ostatní 
nebilancovaná ložiska Vyšný-
Slavkov (stavební kámen) 

- na území obce se vyskytují 
četná poddolovaná území po 
těžbě grafitu či vápence 
(Kájov, Křenov u Kájova-
Lazec, Vyšný-koridor, Křenov 
u Kájova 1-3, Kladné1, Kladné 
2) 

+ budoucí využití ložisek 
nerostných surovin 
 

- střety zájmů těžby 
s ochranou životního prostředí 

+ 

2 + v obci se vyskytují četné 
vodní toky: Boletický, 
Dolanský, Hejdlovský potok, 
Hučnice, Chvalšinský potok, 
Kaliště, Kladenský, Křenovský, 
Lazecký, Němčeský potok, 
Polečnice, Škeblice, 
Třebovický, Zámecký potok 
+ na území se nachází vodní 
nádrž Dvorský rybník 

- na území obce je vymezeno 
záplavové území 
Chvalšinského potoka 

  

o 

3 + dlouhodobě se zlepšující 
kvalita životního prostředí 
+ na území obce je hřbitov  
  

- v obci se vyskytují území 
ekologických rizik a staré 
zátěže (skládka Křenov, 
Novosedly, Kladenské Rovné, 
obalovna Kladné)  
- na území obce se vyskytuje 
jev A66 odval, výsypka, 
odkaliště, halda - haldy Kladné 
2 (nerudy), Křenov u Kájova 1 
(rudy) a Křenov u Kájova 2 
(nerudy) a další tři místa pro 
nerudy 
- v obci Kájov se nachází 
hřbitov- 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 obce je součástí míst 
krajinného rázu 
Českokrumlovsko a Blanský 
les (CHKO) 
+ severní část území obce je 
součástí CHKO Blanský les 
+ na území obce leží národní 
přírodní rezervace (NPR 
Vyšenské kopce) 
+ na území obce leží přírodní 
rezervace (PR Kleť) 
+ na území obce leží dvě 
přírodní památky (PP 
Kalamandra, PP Meandry 
Chvalšinského potoka + na 
území obce roste památný 
strom: dub letní JZ od 
Křenovského Dvora 
+ severní část obce je součástí 
evropsky významné lokality 
Blanský les 

- koeficient ekologické stability 
je 2.65  

 - degradace krajinného rázu 
výstavbou rozsáhlých 
nevhodných staveb 

+ 

5 + nadprůměrný podíl 
zemědělské půdy z celkové 
výměry katastrů je 36.9%  

- výskyt fotovoltaiky na 
zemědělské půdě  
- živelné rozrůstání 

+ podpora orientace 
zemědělství na tvorbu a 
údržbu krajiny 

- pokračující zábor půdy na 
výstavbu a těžbu 
 

+ 
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 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
+ vysoký podíl orné půdy ze 
zemědělské půdy je 47.5%  
+ vyvážený podíl trvalých 
travních porostů z celkové 
výměry zemědělské půdy je 
51.0%  
+ podíl lesů z celkové výměry 
je 52.2%  
+ vyvážený podíl lesů 
a zemědělské půdy 

suburbáních celků 
- půdní a klimatické podmínky 
pro zemědělství nejsou 
optimální 

+ podpora lesního 
hospodářství 
 

6 + dobrá základní silniční síť 
(obcí prochází silnice I.třídy 
č.39, silnice II.třídy č.166, 
silnice III.třídy: č.1598, č.1599, 
č.1666, č.1667, č. 15910, 
č.15911) 
+ obcí procházejí cyklotrasy 
č.1047 Černá v Pošumaví – 
Český Krumlov, č.1139 Kájov - 
Prachatice, č.1166 Český 
Krumlov - Kuklov, č.1167 
Kájov - Brloh, č.1168 Nad 
Červeným Dvorem - Holubov, 
č.1253 Chvalšiny - Boletice, 
č.1254 Horní Planá - Hodňov, 
č.1256 Pod Kraví nohou - 
Kladenské Rovné 
+ do obce na severu zasahuje 
hipostezka Nová Hospoda - 
pod Spálený vrch 
+ obec má částečně vodovod  
+ obec je částečně 
odkanalizovaná 
+ obec má ČOV  
+ obec má železniční spojení 
+ značný počet turistických 
stezek 

- ne všechny objekty jsou 
napojeny na vodovodní a 
kanalizační síť (roztroušená 
zástavba – vodovod je v části 
Staré Dobrkovice z Českého 
Krumlova od ČEVAK – 2x 
dražší voda,  
- vodovod a kanalizace nejsou 
v částech Lazec, Přelštice, 
Nad Červeným Dvorem 

+ využití dotačních titulů EU na 
zlepšení veřejné infrastruktury 
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové dopravy 
 

+ 

7 + saldo migrace je +21 
+ obec má kapacitně 
postačující mateřskou školu  
obec má kapacitně postačující 
základní školu  
+ podíl obyvatel ve věku 0-14 
let na celkovém počtu obyvatel 
je 20.3%  
+ podíl obyvatel ve věku 65 let 
a více na celkovém počtu 
obyvatel je 12.4%  
+ existují akce podporující 
společenský život v obci (např. 
Kájovská pouť) 
+ nízký index stáří 61.2 (mladá 
obec) 

- 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 
+ obec má dostatek 
rozvojových ploch (připravuje 
se 3. etapa 88 parcel 
a soukromé ZTV 
v Novosedlech) 
+ kvalitní obytné území 

- historicky neřízený rozvoj 
zástavby (původně poutní 
místo, statky, areál BOXIT... 
každá doba přinesla jiné 
trendy) 
 
 

+ 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 + existující zázemí pro rekreaci 
v části území 
+ v obci je kemp 
+ na území obce zasahuje OP 
MPR Český Krumlov 
+ území obce se dotýká návrh 
krajinné památkové zóny 

- nedostatečná orientace na 
potenciálního zákazníka 
 

+ podpora rozvoje cestovního 
ruchu 
+ další rozvoj turistických 
aktivit 

- stagnace nabídky turistických 
aktivit 
 

+ 
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 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
Chvalšinsko 
+ v obci se nachází množství 
nemovitých kulturních památek 
+ územím obce procházejí 
turistické trasy: červená (z 
Chvalšin přes Kleť směr Zlatá 
Koruna), zelená (Český 
Krumlov – Kleť), zelená (Vyšný 
– Ktiš), žlutá (Nad Vyšným – 
Český Krumlov – Kájov), 
modrá (Český Krumlov – 
Malotín - Slavkov – Světlík…), 
modrá (Kájov – Boletice – 
Chvalšiny) 
+ výborné podmínky pro 
turistiku, cykloturistiku, 
hipoturistiku 
+ dobré základní zázemí pro 
rozvoj cestovního ruchu 
+ počet hostů se drží na 
konstantní úrovni 

10 + dobrá poloha vzhledem 
k regionálnímu centru  
+ vyvážený ekonomický růst 
+ nižší míra nezaměstnanosti 
osob je 6.4%  
 

- nedostatek investičních 
zdrojů a základního kapitálu 
- převažuje vyjížďka za prací 
nad dojížďkou do obce 
 

+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

- střet zájmů ochrany životního 
prostředí a rozvojových 
záměrů  
- živelnost rozvojových aktivit 
- 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 + 

ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  + 

+ 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura + 

8. bydlení + 

9. rekreace + 

 

Problémy v obci 
Kájov Kód obce: 545554 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

A. Závady dopravní 
A.1 Přetíženost obce dopravou Zastavěným územím prochází silnice 

I/39, zhoršená situace průmyslová 
zóna Kladné z I/39 do Kladného 

2014 UP 

A.5 Nepřehledná křižovatka Ulice Dvorská a Boletická 2014 UP 
A.6 Absence parkovacích ploch U prodejny JIP je třeba rozšířit 

parkoviště 
2014 UP 

A.7 Absence (potřeba) cyklostezky Využití panelky z Vyšného, 
cyklotrasa 1047 Přelštice 

2014 UP 

A.8 Absence (potřeba) chodníku Od kapličky k parkovišti u MŠ a ZŠ 2014 UP 
A.12 Překračování omezené rychlosti Ohrožování chodců – směr Boletice 2014 V 
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Kájov Kód obce: 545554 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

a v Křenově (žádost u dopravní 
policie o opatření) – brzké řešení - 
radary 

A.14 Úrovňové křížení se železničními 
tratěmi 

Bez signalizace, ale probíhá 
revitalizace trati – budou nově 
signalizační světla 

2014 UP 

B. Závady hygienické 
B.1 Existence černých skládek Lazec – Vyšný u panelky (panelka 

jejiž ve vlastnictví obce (převod 
od MO ČR) 

2014 UP 

C. Závady sociální 
C.3 Problematické soužití obyvatel a 

přítomnost nepřizpůsobivých občanů 
Ubytovna ulice Dvorská – majitel 
Ukrajinec 

2014 V 

D. Závady urbanistické 
D.3 Nevhodná forma zástavby Obecní úřad 2014 UP 
D.5 Nejasné pozice center venkovských 

sídelních útvarů 
Není náměstí – jiný vývoj, Kájov byl 
původně poutním místem 

2014 UP 

D.6 Neřízený rozvoj novostaveb Historicky neřízený rozvoj zástavby 
(původně poutní místo, statky, areál 
BOXIT... každá doba přinesla jiné 
trendy) 

2014 UP 

D.12 Negativní vlivy telekomunikačních 
zařízení (stožáry), větrných a 
fotovoltaických elektráren 
na krajinný ráz 

Fotovoltaika 2014 UP 

F. Problémy občanské a technické vybavenosti 
F.1 Absence nebo špatná dostupnost 

základního občanského vybavení 
Chybí praktický lékař 2014 UP 

F.2 Špatný stav či nedostatek mobiliáře v 
obci 

Je třeba rozšířit dětská hřiště 
(Novosedly), je třeba postupná 
výměna herních prvků 

2014 V 

F.4 Nekvalitní zázemí pro cestující veřejnou 
dopravou 

Řeší se postupná výměna 
autobusových 
čekáren 

2014 UP 

F.5 
F.6 

Absence vodovodu 
Absence kanalizace 

Ne všechny objekty jsou napojeny 
na vodovodní a kanalizační síť 
(roztroušená 
zástavba) 

2014 UP 

Rizika v území 
R.1 Území ekologických rizik Skládka Křenov, Novosedly, 

Kladenské Rovné, Kladné-obalovna, 
Kasárna Boletice, stanice PHM 
Boletice 

2016  

R.2 Poddolovaná území 3xplošně (Křenov u Kájova-Lazec, 
Křenov u Kájova 3, Křenov u Kájova 
1), 6xbodově (Kladné 1, Kladné 2, 
Boletice, Křenov u Kájova 2, Křenov 
u Kájova 1) 

2014  

Ohrožení území 
 Ohrožení povodněmi Vymezeno záplavové území vodního 

toku Chvalšinský potok 
2014  
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14. Křemže 

        

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        městys 
První písemná zmínka:   1 351 
Kód obce:        545571 
Rozloha:         3 812 ha  
Počet obyvatel:      2 855 
Saldo migrace:      +27 
Přirozený přírůstek:    -1 
Celkový přírůstek:     +26  
Průměrný věk:      40.0 
Index stáří:       87.6 
Podíl nezaměstnaných osob:  4.1% (v září 2016 3.7%) 
Počet částí obce:     10 
Počet katastrálních území:  2 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 14. 

Části obce 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
651460 Chlum u Křemže 
675768 Křemže 

Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce  

Druh ÚPD  
Schválení či 

nabytí účinnosti 
Datum 

Územní plán Křemže Nabytí účinnosti 18.12.2015 

kód části obce název části obce 
075736 Bohouškovice 
051462 Chlum  
075744 Chlumeček  
075752 Chmelná  
075761 Křemže  
051471 Lhotka 
051489 Loučej 
075779 Mříč 
075795 Stupná 
404004 Vinná 
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Záměry v obci na provedení změn v území 

Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 

ÚPD 
ÚPD již 
řešen 

návrh vodovodu PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

záměr „Intenzifikace a doplnění technologie ČOV 
Křemže“  

PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh kanalizace  PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh ČOV Chlumeček  ÚAP a dle 
PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh ČOV Chmelná  ÚAP a dle 
PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh ČOV Lhotka  ÚAP a dle 
PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh čerpací stanice odpadních vod Chlumeček  ÚAP a dle 
PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh čerpací stanice odpadních vod Loučej  ÚAP a dle 
PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh 4 ploch veřejného prostranství (plocha 
přestavby) 

ÚAP ANO ANO 

záměr obytné a pěší zóny Spojovací – Křemže dotazník ANO ANO 
záměr a realizace nového územního plánu dotazník ANO ANO 
záměr studie „Křemže – Kravský kopec“ dotazník ANO ANO 
záměr studie „Mříčí“ dotazník ANO ANO 
záměr trasa přeložky - obchvatu silnice II/143 dotazník ANO ANO 

 

SWOT analýza 
 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
1 + v území se nevyskytují 

sesuvná území 
- výskyt poddolovaných území   

o 

2 + dostatek malých vodních 
toků (Křemežský, Lhotecký, 
Chmelenský potok, Němá 
strouha, Lesák) 
+ na území protéká Vltava 
+ dostatek vodních ploch 
(rybníky: Křemžský, 
Starostenský, Sýkorův, 
Borský, Ochozňák,  

- problémy s povodněmi na  
Křemežském potoce 

  

o 

3 + dlouhodobě se zlepšující 
kvalita životního prostředí 
+ kvalitní pitná voda 
+ na území obce je hřbitov 

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

+ využívání nových technologií 
v průmyslu a při vytápění 
domácností 

 

o 

4 + celé území obce leží 
v CHKO 
+ koeficient ekologické stability 
1.34 

- nárazově vysoké zatížení 
krajiny turisty 

 - snížení druhové rozmanitosti 
v krajině 

+ 

5 + vyvážený podíl lesů 41.8% 
a zemědělské půdy 49.8% 
+ vysoký podíl orné půdy ze 
zemědělské půdy 72.9% 

- výskyt fotovoltaiky na 
zemědělské půdě  
- 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 
+ cyklotrasy 
+ obec má vodovod 
+ obec je z velké části 
odkanalizovaná 
+ obec má ČOV 

- některé části obce nejsou 
napojeny na kanalizační síť 
(Bohouškovice, Stupná) 
- některé části obce nejsou 
napojeny na vodovodní síť 
(Bohouškovice) 
 

+ využití dotačních titulů EU na 
zlepšení veřejné infrastruktury 
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové dopravy 
 
 o 
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 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
7 + saldo migrace je +27  

+ obec má kapacitně 
postačující MŠ a základní 
školu  
+ podíl obyvatel ve věku 0-14 
let na celkovém počtu obyvatel 
je 18.1%  
+ podíl obyvatel ve věku 65 let 
a více na celkovém počtu 
obyvatel je 15.9%  
+ obec má dostatek sportovišť 
+ z hlediska sídelní struktury je 
obec v daném území poměrně 
významná (obec má stavební 
úřad) 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

- odliv obyvatel do jiných obcí 

+ 

8 + velmi vysoký počet nově 
dokončených bytů 
+ zájem o stav.parcely v území 
+ kvalitní obytné území 
+ obec má dostatek 
rozvojových ploch pro bydlení 

- nízký podíl výstavby bytů 
mimo rodinné domy 
 

+ využití dotačních programů 
na rekonstrukce domů 
 

 - tlak developerů na vytváření 
nepřiměřeně rozsáhlé 
a nekoncepční satelitní 
výstavby 
 

+ 

9 + výborné geografické 
i přírodní podmínky pro 
rekreaci 
+ existující zázemí pro rekreaci 
v části území 
+ podmínky pro turistiku, cyklo, 
hipoturistiku a vodní turistiku 
+ obec leží nedaleko masívu 
hory Kleť 

- turistika nemá co se 
pracovních příležitostí ani jako 
zdroj výdělku žádný efekt - 
částečně neg. dopad. – 
nepořádek, rušení nočního 
klidu, vandalismus 

 

+ podpora rozvoje cestovního 
ruchu 
+ další rozvoj turistických 
aktivit 

 - stagnace nabídky 
turistických aktivit 
- nedostatečná propagace 
regionu 
 o 

10 + výhodná poloha regionu 
+ obec má dostatek 
rozvojových ploch pro průmysl 
+ vyvážený ekonomický růst 
+ nižší nezaměstnanost 

- nedostatek investičních 
zdrojů a základního kapitálu 
- převažuje vyjížďka za prací 
nad dojížďkou do obce 
 

+ podpora činností nezávislých 
na sezónních výkyvech 

- 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 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 + 

9. rekreace o 

ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  + 

+ 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura o 

8. bydlení + 

9. rekreace o 
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Problémy v obci 
Křemže Kód obce: 545571 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

A. Závady dopravní 
A.1 Silnice II.třídy prochází zastavěným 

územím obce 
Zastavěným územím prochází silnice 
II/143 – ohrožování chodců, hluk z 
dopravy 

2014 UP 

E. Problémy bránící budoucímu rozvoji obce 
E.4 Nesoulad v ÚPD Nenavazující ÚSES v ÚP sousední 

obce Nový Újezd 
2016 UP 

F. Problémy občanské a technické vybavenosti  
F.1 Absence nebo špatná dostupnost 

základního občanského vybavení 
MŠ kapacitně nepostačuje 2014 UP 

F.6 Absence kanalizace Části obce nejsou napojeny na 
kanalizační síť 

2014 UP 

Rizika v území 
R.1 Území ekologických rizik Skládka Křemže, Chmelná, Pod 

školou 
2014  

R.2 Poddolovaná území 13xplošně (Chlum u Křemže 1, 2,3,4, 
Křemže 1,2,3,4,5,6,7, Křemže 8-
Štroba, Křemže 9-Na Borech), 
1xbodově (Chlum u Křemže 5- U 
Šimáčků) 

2014  

Ohrožení území 
 Ohrožení povodněmi Vymezeno záplavové území vodního 

toku Křemežský potok 
2014  

 Zranitelná oblast k.ú.Křemže 2016  
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15. Lipno nad Vltavou 

        

 

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        obec 
První písemná zmínka:   1 281 
Kód obce:        545597 
Rozloha:         1 948 ha  
Počet obyvatel:      663 
Saldo migrace:      -3 
Přirozený přírůstek:    +4 
Celkový přírůstek:     +1  
Průměrný věk:      41.4 
Index stáří:       108.5 
Podíl nezaměstnaných osob:  8.5% (v září 2016 3.4%) 
Počet částí obce:     2 
Počet katastrálních území:  1 
 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 15. 

Části obce 
kód části obce název části obce 

084301 Lipno nad Vltavou 
084310 Slupečná 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
684309 Lipno nad Vltavou 

Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce  

Druh ÚPD  
Schválení či 

nabytí účinnosti 
Datum 

Územní plán Lipno nad Vltavou (ÚP) Nabytí účinnosti 4.4.2008 

Změna č.1 ÚP Nabytí účinnosti 17.2.2015 
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Záměry v obci na provedení změn v území 

 

 

 

 

 

  

Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 

ÚPD 
ÚPD již 
řešen 

SOB1 Specifická oblast republikového významu 
Šumava 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

SR22 Lipno - Kramolín   ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

D16 Šumavské elektrické dráhy ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

návrh vodovodu  PRVKUC 
změna č.5 

ANO NE 

návrh kanalizace  PRVKUC 
změna č.5 

ANO NE 

návrh vodojemu Slupečná (není v ÚAP) PRVKUC 
změna č.5 

ANO NE 

návrh automatické tlakové stanice Kobylnice 
(není v ÚAP) 

PRVKUC 
změna č.5 

ANO NE 

návrh automatické tlakové stanice Lipno (není 
v ÚAP) 

PRVKUC 
změna č.5 

ANO NE 

návrh vodní cesty  ÚAP ANO ANO 
návrh plochy rekreace (plocha přestavby P2 –
 plocha původního zemědělského areálu) 

ÚAP ANO ANO 

návrh plochy rekreace (plocha přestavby P2 –
 plocha stávající chatkové kolonie) 

ÚAP ANO ANO 

návrh plochy rekreace (plocha přestavby P3 –
 plocha stávajících garáží) 

ÚAP ANO ANO 

návrh plochy rekreace (plocha přestavby P4 –
 plocha stávající chatkové kolonie) 

ÚAP ANO ANO 

záměr umístění objektu kaple/kostela (v ploše 
pro občanskou vybavenost mezi dnešním 
centrem s náměstím podél silnice II/163 
a tzv. Horním Lipnem nad dnešní silnicí II/163 
za čerpací stanicí ve směru od hráze) 

zpráva 
o uplatňování 

ANO ANO 

záměr komunikačního pěšího propojení Horního 
Lipna s náměstím 

zpráva 
o uplatňování 

ANO ANO 

záměr lesoparku s vyhlídkovými místy zpráva 
o uplatňování 

ANO ANO 

záměr řešení změny č. 1 ÚP, konkrétně 
v lokalitě č. 2, navrženo rozšíření plochy 
stávající sportovního areálu tak, aby byl 
umožněn plnohodnotný rozvoj sportovních 
a rekreačních aktivit na území obce, lokalita č. 2 
obsahuje i malou část lesa, která by měla být 
přičleněna k urbanizovaným plochám.  

zpráva 
o uplatňování 

ANO ANO 

záměr zmenšující rozsah plochy pro vodní 
nádrž pro zasněžování a převádí tuto část 
plochy do ploch vymezených pro sport 

zpráva 
o uplatňování 

ANO ANO 

územní studie Corporana Lipno nad Vltavou zpráva 
o uplatňování 

ANO ANO 

územní studie Lipno – západ zpráva 
o uplatňování 

ANO ANO 

územní studie Lipno – Adventure golf zpráva 
o uplatňování 

ANO ANO 

územní studie Lipno pod Kobylnicí zpráva 
o uplatňování 

ANO ANO 
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SWOT analýza 
 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
1 + na území obce je ložisko 

nerostných surovin  
   

o 

2 + potenciál využití přehradní 
nádrže Lipno převážně pro 
rekreaci 
podíl vodních ploch z celkové 
výměry 22.6% 

- 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 
+ obec má ČOV 
+ kvalitní pitná voda 
 
 
  

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

+ využívání nových technologií 
v průmyslu a při vytápění 
domácností 
 

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

4 + vysoký podíl  území se 
zachovalou krajinou 
+ koeficient ekologické stability 
je 8.30 
 

- nárazově vysoké zatížení 
krajiny turisty 

 - nízká motivace obyvatel ke 
zvyšování kvality životního 
prostředí svého okolí 
- další zvyšování zatížení 
turisty  

+ 

5 + vysoký podíl trvalých 
travních porostů z celkové 
výměry zemědělské půdy je 
93.5% 
+ vysoký podíl lesů 43.4% 
+ relativně dobrý zdravotní 
stav lesů 

- nižší podíl zemědělské půdy 
z celkové výměry katastrů je 
24.6%  
- velmi nízký podíl orné půdy 
ze zemědělské půdy je 5.5%  
- živelné rozrůstání 
suburbáních celků 

+ 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 

o 

6 + železniční spojení 
+ vysoké procento obyvatel 
napojených na vodovod a 
kanalizaci 
+ uspokojivý stav základní 
silniční sítě 
+ cyklostezky 
 

- místy 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 + obec má kapacitně 
postačující mateřskou školu  
obec má kapacitně postačující 
základní školu  
+ podíl obyvatel ve věku 0-14 
let na celkovém počtu obyvatel 
je 16.0%  
+ vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel (+4) 
+ obec má MŠ i první stupeň 
ZŠ 

- odliv obyvatel do menších 
sídel  
- saldo migrace je -3  
- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
- vyšší podíl stárnoucích 
obyvatel - index stáří 108.5 let 
 

+ 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 

8 + obec má dostatek 
rozvojových ploch pro bydlení 
+ charakter a množství 
výstavby bylo pro obec 
přínosem 

- nízký podíl výstavby bytů 
mimo rodinné domy 

  

o 

9 + výborné geografické 
i přírodní podmínky pro 
rekreaci 
+ existující zázemí pro rekreaci 
+ podmínky pro turistiku, 
cykloturistiku, hipoturistiku 
a vodní turistiku 
+ dobré zázemí pro rozvoj 
cestovního ruchu 
+ stoupá počet hostů 
+ dlouhodobé pobyty hostů 
+ turistika přináší pracovní 
příležitosti 
+ obec má dostatek 
ubytovacích zařízení 

- nižší kapacita 
a konkurenceschopnost 
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 + turistika přináší pracovní 
příležitosti 

- malá nabídka pracovních 
příležitostí 

+ rozvoj přeshraniční 
spolupráce s Rakouskem a 

- snižování ekonomické síly 
obyvatel 

+ 
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 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
+výhodná poloha regionu  
+ silný potenciál území 
převážně pro cestovní ruch 
+ vyvážený ekonomický růst 
+ převažuje dojížďka za prací 
do obce nad vyjížďkou z obce 

- nedostatek investičních 
zdrojů a základního kapitálu 
- relativně vysoká 
nezaměstnanost 
 

Německem 
+ podpora činností nezávislých 
na sezónních výkyvech 
+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

- přeceňování krátkodobých 
ekonom. 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 + 

 

Problémy v obci 
Lipno nad Vltavou Kód obce: 545597 

Index Popis Charakteristika Problém 

od roku 

Typ 

ZUR/UP/V 

C. Závady sociální 

C.1 Snižování počtu obyvatel Saldo migrace je -7 (průměr za SO ORP je 
+21) – obec v počtu obyvatel je 
stabilizovaná 

2016 UP 

C.4 Nedostatek pracovních příležitostí Malá nabídka pracovních příležitostí, 
relativně vysoká nezaměstnanost – spíše 
sezónní práce, problém se sháněním 
zaměstnanců 

2016 UP 

D. Závady urbanistické 

D.6 Neřízený rozvoj novostaveb Živelné rozrůstání suburbánních celků 2016 UP 

G.Specifické problémy obce 

G.1 Vodní rekreace kapacitně převyšující možnosti nádrže a z ní vyplývající nadměrná zátěž 
dotčeného území 

2014 ZUR 

G.2 Nárazově vysoké zatížení krajiny turisty, nízká vybavenost dopravní infrastrukturou 
potřebnou pro rozvoj cestovního ruchu 

2014 ZUR 

Rizika v území 

R.1 Území ekologických rizik Skládka Lipno nad Vltavou – obec si není 
vědoma, že by měla na svém území 
starou skládku 

2016  

Ohrožení území 

 Ohrožení povodněmi Vymezeno záplavové území vodních toků 
Vltava nad VD Lipno I 

2014  
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16. Loučovice 

        

 

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        obec 
První písemná zmínka:   1 361 
Kód obce:        545601 
Rozloha:         1 139 ha  
Počet obyvatel:      1 689 
Saldo migrace:      +14 
Přirozený přírůstek:    -2 
Celkový přírůstek:     +12  
Průměrný věk:      42.3 
Index stáří:       139.1 
Podíl nezaměstnaných osob:  13.3% (v září 2016 8.3%) 
Počet částí obce:     2 
Počet katastrálních území:  4 
 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 16. 

Části obce 
kód části obce název části obce 

404012 Loučovice 
087157 Nové Domky 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
687138 Loučovice 
687171 Dvorečná 
798916 Kapličky 
798924 Mnichovice u Loučovic 

Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce  

Druh ÚPD  
Schválení či 

nabytí účinnosti 
Datum 

Územní plán obce Loučovice (ÚPO)* Schváleno 6.12.2006 

Změna č. 1 ÚPO Nabytí účinnosti 17.9.2010 

Změna č. 2 ÚPO Nabytí účinnosti 10.11.2012 

* - hranice obce v roce 2016 se liší od hranic obce v platné ÚPD 
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Záměry v obci na provedení změn v území 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 

ÚPD 
ÚPD již 
řešen 

SOB1 Specifická oblast republikového významu 
Šumava 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

SR22 Lipno - Kramolín   ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

D16 Šumavské elektrické dráhy ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

návrh vodovodu PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh kanalizace PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh vodní cesty dle ÚAP (ze ZÚR bylo 
vypuštěno) 

ÚAP ANO NE 

návrh krajinné památkové zóny Rožmbersko ÚAP NE  -  
záměr výstavby Nové Domky, Dvorečná dotazník ANO ANO 
záměr transformace brownfield Sv.Prokop na 
plochy pro občanskou vybavenost 

dotazník ANO NE 

záměr transformace Vltavský mlýn na plochy 
pro výrobu 

dotazník ANO ANO 

záměr parkovacích ploch – panelová plocha na 
sídlišti v řešení 

dotazník NE  -  

záměr cyklostezky - mají plán cyklotrasy na 
Čertovu stěnu (přes Porákův kanál - z Loučovic 
do Vyššího Brodu, kolem Vltavy – Loučovice – 
Sv. Prokop 

dotazník ANO NE 

Územní studie Dvorečná – schválená 27.3.2014 dotazník ANO ANO 
Územní studie Nové Domky schválená 
15.4.2014 

dotazník ANO ANO 

Územní studie Dvorečná II – schválená 
7.4.2015 

dotazník ANO ANO 
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SWOT analýza 
 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
1 + na území obce nejsou 

sesuvná území  
+ na území obce se vyskytuje 
ložisko nerostných surovin 
(štěrkopísek Kapličky – Hodoň 
a Loučovice – Kyselov) 

- většina potenciálně 
využitelných nerostných 
surovin závisí na dovozu 

  

o 

2 + množství významných 
vodních zdrojů 
+ dostatek vodních toků 
(Lipový, Lužní, Hodslavský 
potok, Divoká, Hraniční, 
Mnichovický potok, Nad 
Kapličkami, Menší Vltavice, 
Vltava) 
+ potenciál využití toku Vltavy 
převážně pro rekreaci 

- výskyt záplavového území 
a aktivní zóna záplavového 
území řeky Vltavy 

+ rozvoj vodní turistiky 
a rekreace (projekt Divoká 
Vltava) 
+ revitalizace toků a vodních 
ekosystémů; obnova a 
ochrana přirozeného vodního 
režimu 

 

+ 

3 + dlouhodobě se zlepšující 
kvalita životního prostředí (po 
té, co zmizel chemický průmysl 
– papírny) 
+ na území obce je hřbitov  

- spalování štěpků v teplárně 
- na území se vyskytují staré 
zátěže území (skládka 
Kapličky a skládka Loučovice) 
- na území je zařízení na 
odstraňování nebezpečného 
odpadu (sběrný dvůr 
Loučovice) 

+ využívání nových technologií 
v průmyslu a při vytápění 
domácností 
 

 

- 

4 + území dlouhodobě 
nedotčená lidským osídlením 
+ zlomek území obce leží 
v CHKO Šumava 
+ na území se nachází národní 
přírodní rezervace NPR 
Čertova stěna - Luč,  
+ na území obce je vyhlášena 
přírodní rezervace PR 
Rašeliniště Kapličky  
+ na území obce se nachází 
přírodní památky PP Medvědí 
hora a PP Uhlířský vrch 
+ jižní a střední část území je 
součástí Přírodního parku 
Vyšebrodsko 
+ na území je vyhlášena 
NATURA 2000 - EVL Čertova 
stěna – Luč a Rašeliniště 
Kapličky a malou částí 
zasahují na území obce EVL,  
ptačí oblast Šumava a 
biosférická rezervac Unesco 
Šumava 
+ území obce patří do místa 
krajinného rázu Lipno a oblasti 
Lipensko 
+ koeficient ekologické stability 
je 16.17 

   

+ 

5 + velmi vysoký podíl lesů z 
celkové výměry je 77.3% 
+ relativně dobrý zdravotní 
stav lesů 
+ vysoký podíl trvalých 
travních porostů z celkové 
výměry zemědělské půdy je 
92.8% 
 

- nižší podíl zemědělské půdy 
z celkové výměry katastrů je 
14.9% 
- velmi nízký podíl orné půdy 
ze zemědělské půdy je 5.1%  
  

+ podpora lesního 
hospodářství 
 

- 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 

- silniční síť je místy ve 
špatném stavu (k samotám) 

+ využití dotačních titulů EU na 
zlepšení veřejné infrastruktury 
+ využití Vltavské vodní cesty 
pro turistické účely (projekt 
Divoká Vltava) 
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové dopravy 
 

o 
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 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
+ hraniční přechod (Guglwald) 

7 + příliv obyvatel do menších 
sídel a zvyšování jejich 
životaschopnosti (poptávka po 
lokalitách Dvorečná a Nové 
Domky) 
+ obec má MŠ, ZŠ 
a praktickou školu 
+ v obci je praktický, dětský 
lékař, gynekolog i lékárna 
+ saldo migrace v posledních 
dvou letech kladné 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
 
 

 - odliv obyvatel do jiných obcí 

+ 

8 + kvalitní obytné území 
 

- nízký podíl výstavby bytů 
mimo rodinné domy 

  
+ 

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 a postupně 
lehce narůstá 

- neexistující zázemí pro 
rekreaci v části území dříve 
spadající do hraničního pásma 
a přilehlých oblastech (pracuje 
se na odstranění problémů)  
- malý počet nabídek 
zahrnujících vícedenní pobyt 
- nedostatečné zázemí pro 
potenciálního zákazníka 
 

+ podpora rozvoje cestovního 
ruchu 
+ další rozvoj turistických 
aktivit 
+ zvyšující se návštěvnost 
území turisty 

 - živelná výstavba rekreačního 
zázemí bez jednotného 
konceptu a podporující 
infrastruktury (ale nehrozí, 
neboť jsou územní studie) 
- stagnace nabídky turistických 
aktivit 
- nedostatečná propagace 
regionu 
- zájmy ochrany přírody 
v konfliktu s rozsáhlejšími 
projekty (hrozba, pokud by 
nefungovala mezilidská 
komunikace) 

+ 

10 + výhodná poloha regionu 
+ vyvážený ekonomický růst 

- malá nabídka pracovních 
příležitostí 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního kapitálu 
- relativně vysoká 
nezaměstnanost 13.3%  
- převažuje vyjížďka za prací 
nad dojížďkou do obce 

+ 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 

o 
7. sociodemografické podmínky o 

 
8. bydlení + 

9. rekreace + 

ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  - - - 

- 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura o 

8. bydlení + 

9. rekreace + 
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Problémy v obci 
Loučovice Kód obce: 545601 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

A. Závady dopravní 
A.2 Špatný technický stav komunikací Mostní tělesa 2016 V 
A.3 Nedostatečné parametry (šířkové a 

směrové uspořádání) komunikací 
Na Dvorečnou 2016 UP 

A.4 Kolize osobní a veřejné dopravy U hřbitova – SŽDC – nepřehledné na 
dvou místech (řeší se) 

2016 UP 

A.5 Nepřehledná křižovatka Křížení silnice se železnicí - problém 
pro cyklisty vlečka k teplárně (řeší 
se) 

2014 UP 

A.6 Absence parkovacích ploch Panelová plocha na sídlišti v řešení 2014 UP 
A.7 Absence (potřeba) cyklostezky Záměr cyklotrasy na Čertovu stěnu 

(přes Porákův kanál – z Loučovic do 
Vyššího Brodu, kolem Vltavy – 
Loučovice – Sv. Prokop (řeší se) 

2016 UP 

A.11 Špatná dopravní obslužnost veřejnou 
dopravou 

Nedostatečná frekvence spojů 2014 V 

A.14 Úrovňové křížení se železničními 
tratěmi 

Problém pro cyklisty vlečka 
k teplárně (řeší se) 

2014 UP 

B. Závady hygienické 
B.3 Hlučný provoz dopravy či 

průmyslového objektu 
Teplárna (řeší se) 2014 UP 

B.6 Problémy s imisemi lokální znečišťovatelé – rodinné 
domy 

2014 ZUR 

C. Závady sociální 
C.1 Snižování počtu obyvatel Úbytek práce, prodej bytů 

rekreantům (řeší se) 
2014 UP 

C.2 Stárnutí populace  2014 UP 
C.3 Problematické soužití obyvatel Nezaměstnanost->alkoholismus 2014 V 
C.4 Nedostatek pracovních příležitostí  2014 UP 
C.7 Chybí (ubývají) akce podporující 

společenský život v obci 
Pro děti a seniory (řeší se) 2016 V 

C.8 Přítomnost sociálně nepřizpůsobivých 
občanů 

Nezaměstnaní 2014 V 

D. Závady urbanistické 
D.1 Přítomnost nevzhledných 

průmyslových areálů 
provedena demolice – území se řeší 2016 UP 

D.3 Nevhodná forma zástavby Teplárna ve středu obce 2014 UP 
D.5 Nejasné pozice center venkovských 

sídelních útvarů 
(řeší se) 2014 UP 

D.11 Chátrání nevyužívaných objektů a 
souborů, např. historického fondu 
průmyslové architektury 

Porákova vila v parčíku (řeší se) 2014 UP 

E. Problémy bránící budoucímu rozvoji obce 
E.1 Přítomnost brownfields, opuštěných 

(výrobních) areálů 
provedena demolice – území se řeší 2016 UP 

E.3 Přírodní, kulturní nebo technické limity 
omezující rozvoj obce 

Biokoridory 2014 UP 

F. Problémy občanské a technické vybavenosti 
F.3 Nedostatek veřejných prostranství Obec nemá náves 2014 UP 
Rizika v území 
R.1 Území ekologických rizik Skládka Loučovice, Kapličky – obec 

netuší o skaládkách na svém území 
2016  

Ohrožení území 
 Ohrožení povodněmi Vymezeno záplavové území vod.toku 

Vltava 
2014  
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17. Malšín 

        

 

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        obec 
První písemná zmínka:   1 339 
Kód obce:        546296 
Rozloha:         2 712 ha  
Počet obyvatel:      154 
Saldo migrace:      +6 
Přirozený přírůstek:    0 
Celkový přírůstek:     +6  
Průměrný věk:      43.7 
Index stáří:       147.4 
Podíl nezaměstnaných osob:  12.6% (v září 2016 10.3%) 
Počet částí obce:     2 
Počet katastrálních území:  6 
 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 17. 

Části obce 
kód části obce název části obce 

115754 Malšín 
115762 Ostrov 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
687162 Boršov u Loučovic 
715760 Ostrov na Šumavě 
715778 Běleň 
715786 Horní Dlouhá 
715794 Horní Okolí 
715808 Šafléřov 

Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce  

Druh ÚPD  
Schválení či 

nabytí účinnosti 
Datum 

Územní plán obce Malšín (ÚPO) Schváleno 20.6.2002 

Změna č. 1 ÚPO Nabytí účinnosti 26.1.2011 

Změna č. 2 ÚPO Nabytí účinnosti 16.9.2011 
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Záměry v obci na provedení změn v území 

Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 

ÚPD 
ÚPD již 
řešen 

návrh vodovodu PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh kanalizace PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh úpravny vody ÚAP 
a PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh ČOV Ostrov ÚAP 
a PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh ČOV Větrná  ÚPD ANO ANO 
návrh ČOV severně od Malšína ÚAP 

a PRVKUC 
změna č.5 

ANO  

návrh distribuční transformační stanice ÚAP ANO ANO 
záměr ČOV i se stavebním povolením (zatím 
bez realizace - v obci není o stavbu ČOV zájem) 

dotazník ANO ANO 

záměr na výstavbu sportoviště (otázka jednání, 
záměrem dotčený pozemek je v majetku SPÚ) 

dotazník ANO ANO 

záměr na další zastavitelné plochy (obec má 
málo, snaha o řešení v novém územním plánu) 

dotazník ANO ANO 

záměr na odstranění nefunkčního nadzemního 
vedení O2 (reakce O2, že je to záloha a nelze 
zrušit) 

dotazník NE  -  
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SWOT analýza 
 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
1 + geologicky stabilní území 

+ nevyskytují se sesuvná 
území 

nevyskytují se žádné 
sledované jevy z dané oblasti  

  
o 

2 + dostatek malých vodních 
toků (Všímarský, Rejtský, 
Blatenský, Náhlovský, 
Bolešský, Lomský, Kleštínský 
potok a Branná) 
+ vodní zdroje (2 vrty pro 
obec) 

  - ve V části území hrozba 
povodně na Vltavě pod vodním 
dílem Lipno 

o 

3 + kvalitní ovzduší 
+ na území obce je hřbitov  

- obec nemá ČOV (není 
zájem) 

  
o 

4 + památný strom v Běleni 
+ EVL 
+ koeficient ekologické stability 
8.60 

 + na území splanilý sad 
původních odrůd (přináleží 
církvi) 
 

 

+ 

5 + vyvážený podíl lesů 50.9% 
a zemědělské půdy 39.2% 
 

- půdní a klimatické podmínky 
pro zemědělství nejsou 
optimální 
- velmi nízký podíl orné půdy 
ze zemědělské půdy 6.5% 

+ podpora orientace 
zemědělství na živočišnou 
výrobu (tradiční chov volně, 
tradiční druhy zvířat) 
+ 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 
+ rekonstruované silnice 
 

- špatné značení cyklostezek 
- malý počet turistických 
stezek v území 
- absence chodníků 

+ využití dotačních titulů EU na 
zlepšení veřejné infrastruktury 
 

- omezování hromadné 
autobusové dopravy 
 o 

7 + kladné saldo migrace za 
poslední 6 let 
 

+ nulový přirozený přírůstek 
obyvatel  
- nejsou obecní byty 
- obec nemá MŠ ani ZŠ 
(nepotřebuje ji) 
- průměrný věk v obci je 43.7 
let  

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 
+ omladit obec 
 

- odliv obyvatel do jiných obcí 

o 

8 + kvalitní obytné území 
 

- nedostatek rozvojových ploch 
 

+ na území obce jsou 
opuštěné statky, které by se 
dalo využít k bydlení 
+ nový územní plán  
 

 

+ 

9 + výborné podmínky pro 
turistiku (vyhlídkové body, 
Turnberg – vyhlídka 
a kaplička), cykloturistiku, 
hipoturistiku a vodní turistiku 
+ dobré základní zázemí pro 
rozvoj cestovního ruchu 

- nedostatečná orientace na 
potenciálního zákazníka 
- schází sportoviště 

+ podpora rozvoje cestovního 
ruchu 
+ zvýšení standardu 
 

- stagnace nabídky turistických 
aktivit 
- nedostatečná propagace 
regionu o 

10 + silný potenciál území 
převážně pro cestovní ruch 
+ zemědělství orientované 
převážně na živočišnou výrobu 
(tradiční chov volně, tradiční 
druhy zvířat) 
 

- malá nabídka pracovních 
příležitostí 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního kapitálu 
- velmi vysoká míra 
nezaměstnanosti 12.6% 
- nedostatek rozvojových ploch 
- převažuje vyjížďka za prací 
nad dojížďkou do obce 

+ 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 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 

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 

 

Problémy v obci 
Malšín Kód obce: 536296 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

A. Závady dopravní 
A.2 Špatný technický stav komunikací  2014 V 
A.8 Absence (potřeba) chodníku  2014 UP 
A.11 Špatná dopravní obslužnost veřejnou 

dopravou 
 2014 V 

A.12 Překračování omezené rychlosti 
(ohrožování chodců) 

 2014 UP 

B. Závady hygienické 
B.1 Existence černých skládek Běleňská lípa 2014 UP 
C. Závady sociální 
C.1 Snižování počtu obyvatel  2014 UP 
C.4 Nedostatek pracovních příležitost  2014 UP 
D. Závady urbanistické 
D.12 Negativní vlivy telekomunikačních 

zařízení (stožáry), větrných a 
fotovoltaických elektráren 
na krajinný ráz 

O2 nefunkční venkovní vedení – 
nesmí být odstraněno (rezerva) 

2014 UP 

E. Problémy bránící budoucímu rozvoji obce 
E.2 Nedostatek volných pozemků pro 

stavbu rodinných domů 
 2014 UP 

F. Problémy občanské a technické vybavenosti 
F.2 Špatný stav či nedostatek mobiliáře v 

obci 
Chybí sportovní hřiště 2014 UP 

F.7 Absence ČOV  2014 UP 
Ohrožení území 
 Ohrožení povodněmi Vymezeno záplavové území 

vod.toku Vltava 
2014  
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18. Mirkovice 

        

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        obec 
První písemná zmínka:   1 362 
Kód obce:        545627 
Rozloha:         1 549 ha  
Počet obyvatel:      436 
Saldo migrace:      -3 
Přirozený přírůstek:    -2 
Celkový přírůstek:     -5 
Průměrný věk:      40.3 
Index stáří:       87.5 
Podíl nezaměstnaných osob:  8.0% (v září 2016 3.3%) 
Počet částí obce:     6 
Počet katastrálních území:  5 
 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 18. 

Části obce 
kód části obce název části obce 

095290 Chabičovice 
095303 Malčice 
095311 Mirkovice 
095338 Zahrádka 
095346 Žaltice 
320838 Svachova Lhotka 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
695297 Chabičovice 
695301 Malčice 
695319 Mirkovice 
695335 Zahrádka u Mirkovic 
695343 Žaltice 

Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce  

Druh ÚPD  
Schválení či 

nabytí účinnosti 
Datum 

Územní plán Mirkovice (ÚP) Nabytí účinnosti 2.7.2015 
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Záměry v obci na provedení změn v území 

 
  

Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 

ÚPD 
ÚPD již 
řešen 

návrh vodovodu  PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh kanalizace PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh ČOV Svachova Lhotka  ÚAP 
a PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh ČOV Žaltice (Z31 – není v ÚAP) ÚPD 
a PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh ČOV Chabičovice dle ÚP Mirkovice (Z30 
– není v PRVKUC ani v ÚAP) 

ÚPD ANO ANO 

návrh automatické tlakové stanice v části 
Zahrádka (není v ÚAP) 

PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh vodojemu ÚAP 
a PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh elektrického vedení  ÚAP ANO ANO 
návrh vedení elektrické sítě ÚAP ANO ANO 
záměr rozvoje ploch pro bydlení v rodinných 
domech 

upr. návrh č.2 
ÚP rok 2014 

ANO ANO 

záměr stabilizace a rozšíření ploch pro výrobu a 
skladování 

upr. návrh č.2 
ÚP rok 2014 

ANO ANO 

záměr sportovního letiště jižně od sídla 
Zahrádka 

upr. návrh č.2 
ÚP rok 2014 

ANO ANO 

záměr přeložky vedení VN – 22kV na severu 
obce u nové komunikace 

upr. návrh č.2 
ÚP rok 2014 

ANO ANO 

záměr vodní nádrž Rájov  - Na Vltavě, 
výhledově, převažující účel E (hydroenergetika) 

upr. návrh č.2 
ÚP rok 2014 

ANO ANO 

záměr rozšíření vodovodní a kanalizační sítě 
Mirkovice, Svachova Lhotka, Zahrádka, Žaltice 

upr. návrh č.2 
ÚP rok 2014 

ANO ANO 

záměr protipovodňových opatření - západně od 
Malčic výstavba soustavy suchých poldrů 

upr. návrh č.2 
ÚP rok 2014 

ANO ANO 

záměr SZ pod Žalticemi - nová vodní plocha 
(rybník) 

upr. návrh č.2 
ÚP rok 2014 

ANO ANO 

záměr rozšíření vodovodní sítě Chabičovice upr. návrh č.2 
ÚP rok 2014 

ANO ANO 

záměr vybudovat ČOV Chabičovice a ČOV 
Žaltice 

upr. návrh č.2 
ÚP rok 2014 

ANO ANO 

záměr kanalizace Žaltice upr. návrh č.2 
ÚP rok 2014 

ANO ANO 

záměr nové plochy pro zalesnění upr. návrh č.2 
ÚP rok 2014 

ANO ANO 

záměr lokálního biocentra Chabičovské lískovce upr. návrh č.2 
ÚP rok 2014 

ANO ANO 

záměr čtyř lokálních biokoridorů  upr. návrh č.2 
ÚP rok 2014 

ANO ANO 
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SWOT analýza 
 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
1 + geologicky stabilní území 

(nevyskytují se sesuvy ani 
geologická rizika) 

- výskyt poddolovaného území 
 

  
o 

2 + dostatek malých vodních 
toků (Mirkovický, Jílecký, 
Malčický, Zubčický, 
Zahrádecký, Chabičovický, 
Drahoslavický potok) 
+ na území se vyskytují vodní 
nádrže (rybníky Cikán, 
Mirkovický, Koutecký) 

- do území nepatrně zasahuje 
záplavové území a aktivní 
zóna záplavového území řeky 
Vltavy 

  

o 

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

- návrat k méně ekologickému 
způsobu vytápění 
- v obci není hřbitov 
- do území zasahuje ochranné 
pásmo skládky Pinskrův Dvůr 
- výskyt haldy nerud 
Chabičovice 1 a 2 
- hlučný provoz dopravy či 
průmyslového objektu 
- problém se smogem 

+ využívání nových technologií 
v průmyslu a při vytápění 
domácností 
 

- rozšíření skládky z Českého 
Krumlova 

- 

4 + území spadá do míst 
krajinného rázu - oblasti 
Českokrumlovsko 
a Kamenoújezdsko) 
- do území zasahuje přírodní 
památka PP Vltava u 
Blanského lesa 
+ výskyt památného stromu 
(Hrušeň v Mirkovicích) 
+ do území zasahuje EVL 
Vltava u Blanského lesa  

- nízký koeficient ekologické 
stability 0.8  

  

+ 

5 + vysoký podíl zemědělské 
půdy z celkové výměry 
katastrů je 59.8%  
+ velmi vysoký podíl orné půdy 
ze zemědělské půdy 81.9% 

- půdní a klimatické podmínky 
pro zemědělství nejsou 
optimální 
- nižší podíl lesů z celkové 
výměry 32.0%  

+ podpora zemědělství 
 

 

+ 

6 + vysoké procento obyvatel 
napojených na vodovod 
a kanalizaci 
+ v obci je ČOV 
+ uspokojivá veřejná doprava 
+ základní silniční síť v dobrém 
stavu 
 

- v současné době nejsou 
všechny části obce napojeny 
na vodovodní síť (Malčice)   
- všechny části obce (osady) 
nejsou napojeny na 
kanalizační síť (ne – Žaltice, 
Zahrádka, Svachova Lhotka, 
Malčice, Chabičovice) 

+ využití dotačních titulů EU na 
zlepšení veřejné infrastruktury 
 

- omezování hromadné 
autobusové dopravy 

o 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 
+ obec má dostatek sportovišť 
+ obec nemá ZŠ ani MŠ 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
- v obci problémoví obyvatelé 
(Mirkovice č.p. 35) 
- saldo migrace v posledních 4 
letech záporné  
- stárnutí populace 
- nedostatečná občanská 
vybavenost 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

- odliv obyvatel do jiných obcí 

o 

8 + kvalitní obytné území 
+ obec má dostatek 
rozvojových ploch pro bydlení 

- nízký podíl výstavby bytů 
mimo rodinné domy 

  
o 

9 + turistika přináší pracovní 
příležitosti (golf ve Svachově 
Lhotce) 
+ v obci je dostatek 
ubytovacích zařízení 

   

o 

10 + výhodná poloha v rámci 
regionu 
+ silný potenciál území 
převážně pro cestovní ruch 
(golf Svachova Lhotka) 
+ ZEMOS Zubčice 

- malá nabídka pracovních 
příležitostí 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního kapitálu 
- převažuje vyjížďka za prací 
nad dojížďkou do obce 

+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

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

- 
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 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
+ nižší míra nezaměstnanosti 
8% 

 

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 + 

o 
7. sociodemografické podmínky o 

8. bydlení o 

9. rekreace o 

ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  - 

o 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura + 

8. bydlení o 

9. rekreace o 
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Problémy v obci 
Mirkovice Kód obce: 545627 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

A. Závady dopravní 
A.3 Nedostatečné parametry silnice Silnice na Malčice 2016 UP 
A.7 Absence (potřeba) cyklostezky  2016 UP 
A.8 Absence (potřeba) chodníku  2016 UP 
B. Závady hygienické 
B.1 Existence černých skládek  2016 UP 
B.3 Hlučný provoz dopravy či 

průmyslového objektu 
 2016 UP 

B.5 Problémy se smogem  2016 UP 
C. Závady sociální 
C.2 Stárnutí populace  2016 UP 
D. Závady estetické 
D.1 Přítomnost nevzhledných 

průmyslových areálů 
 2016 UP 

D.4 Rozpory ve vyváženosti měřítka 
zástavby ve venkovských sídlech – 
proporční vztah obytných území a 
velkých průmyslových a 
zemědělských areálů. 

 2016 UP 

D.11 Chátrání nevyužívaných objektů a 
souborů, např. historického fondu 
průmyslové architektury 

 2016 UP 

E. Problémy bránící budoucímu rozvoji obce 
E.1 Přítomnost brownfields, opuštěných 

(výrobních) areálů a staveb 
 2016 UP 

E.3 Přírodní, kulturní nebo technické limity 
omezující rozvoje obce 

 2016 UP 

F. Problémy občanské a technické vybavenosti 
F.1 Absence nebo špatná dostupnost 

základního občanského vybavení 
(obchod, zdravotní zařízení, 
restaurace, školka a škola) 

 2016 UP 

F.5 Absence vodovodu  2014 UP 
F.6 Absence kanalizace  2014 UP 
F.7 Absence ČOV  2016 UP 
F.9 Vysoký podíl využití neobnovitelných 

zdrojů energie 
 2016 UP 

F.10 Špatná dopravní dostupnost (absence 
železnice, komunikací vyšší třídy) 

 2016 UP 

Rizika v území 
R.2 Poddolovaná území 1xplošně (Malčice), 2xbodově 

(Chabičovice 1, Chabičovice 2) 
  

 Skládka  Na území obce částečně zasahuje 
skládka Pinskrův dvůr 

  

Ohrožení území 
 Ohrožení povodněmi Vymezeno záplavové území 

vodního toku Vltava, zasahuje jen 
částečně 

  

 Zranitelná oblast k.ú.Chabičovice, Zahrádka u 
Mirkovic, Mirkovice, Malčice, Žaltice 
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19. Mojné 

        

 

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        obec 
První písemná zmínka:   1 315 
Kód obce:        598623 
Rozloha:         851 ha  
Počet obyvatel:      238 
Saldo migrace:      +8 
Přirozený přírůstek:    -2 
Celkový přírůstek:     +6  
Průměrný věk:      38.5 
Index stáří:       73.9 
Podíl nezaměstnaných osob:  4.6% (v září 2016 1.3%) 
Počet částí obce:     3 
Počet katastrálních území:  3 
 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 19. 

Části obce 
kód části obce název části obce 

098132 Černice 
098141 Mojné 
098159 Záhorkovice 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
698130 Rájov-Černice 
698148 Mojné 
698156 Záhorkovice 

Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce  

Druh ÚPD  Schválení či 
nabytí účinnosti 

Datum 

Územní plán Mojné (ÚP) Nabytí účinnosti 7.4.2011 
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Záměry v obci na provedení změn v území 

Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 

ÚPD 
ÚPD již 
řešen 

OS6 Rozvojová osa republikového významu 
Praha - České Budějovice – hranice ČR 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO ANO 

D2/1 Rychlostní silnice R3 - úsek Dolní 
Třebonín - Dolní Dvořiště 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO ANO 

D3/6 IV. tranzitní železniční koridor - úsek 
České Budějovice (Hodějovice) - Horní Dvořiště 
(státní hranice) 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO ANO 

D13/1 Silnice I/39 - úsek Dolní Třebonín – Rájov ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO ANO 

D/J Napojení Českého Krumlova na IV. TŽK ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO ANO 

návrh vodovodu PRVKUC 
změna č.5  

ANO ANO 

návrh kanalizace  PRVKUC 
změna č.5  

ANO ANO 

návrh ČOV Mojné  ÚAP a 
 PRVKUC 
změna č.5  

ANO ANO 

návrh ČOV Černice  ÚAP ANO ANO 
návrh distribuční transformační stanice ÚAP ANO ANO 
návrh elektrického vedení  ÚAP ANO ANO 
návrh vesnické památkové zóny Černice ÚAP NE  -  
návrh vesnické památkové zóny Záhorkovice ÚAP NE  -  
návrh vedení elektrické sítě ÚAP ANO ANO 
záměr obce vytvořit pasport komunikací (mají 
vlastní zpracování stav před cca 8 lety) 

dotazník NE  -  

záměr na novou ČOV místní na jihu části 
Černice  

dotazník ANO NE 

záměr vyřešit nepřehledné křižovatky 
(u autobusové zastávky Mojné a v Černici 
u č.p.7) 

dotazník NE  -  

záměr propojení vodovodu Mojné s částí obce 
Černice 

dotazník ANO ANO 
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SWOT analýza 
 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
1 + v území se nevyskytují 

sesuvná území 
- výskyt poddolovaných území   

o 

2 + na území se vyskytuje 
dostatek vodních toků 
(Třebonínský, Sklářský, 
Černický, Mojenský, Jílecký, 
Zubčický potok) 
+ výskyt vodních nádrží (Velký 
a  Malý záhorkovický rybník, 
Zadní rybník, Dolní a Horní 
rybník na Černickém potoce, 
rybníky na Sklářském a 
Mojenském potoce, rybník na 
návsi v Mojném) 

   

o 

3 + na území obce je hřbitov 
+ na území se nevyskytují 
žádné staré zátěže či 
kontaminované plochy 

   

+ 

4 + území se zachovalou 
krajinou 
+ území patří do místa 
krajinného rázu 
Kamenoújezdsko 
+ výskyt přírodní památky PP 
Vltava u Blanského lesa 
+ do území zasahuje NATURA 
2000 - EVL Blanský les  

- nízký koeficient ekologické 
stability 0.4  

 - snížení druhové rozmanitosti 
v krajině 
 

+ 

5 + velmi vysoký podíl 
zemědělské půdy – 75.7% 
+ velmi vysoký podíl orné půdy 
ze zemědělské půdy – 86.7%  

- nízký podíl lesů  - 16.2% + podpora zemědělství 
 

- pokračující zábor půdy na 
výstavbu a těžbu 
 

+ 

6 + vysoké procento obyvatel 
napojených na vodovod 
a kanalizaci 
+ obcí prochází silnice III.třídy 
č.15536 Třebonín – Mojné – 
Záhorkovice – Skřidla – 
nádraží Velešín, ostatní 
komunikace jsou kategorie 
místní a účelové 
+ obcí prochází cyklostezka 
č.EV7 Středoevropská 
trasa: Nordkapp – Malta  
+ na území obce vede 
cyklostezka č.1197 (Štěkře – 
Svatý Jan nad Malší) 
+ územím obce procházejí dvě 
turistické trasy: žlutá Český 
Krumlov – Černice a červená 
od Zlaté Koruny přes Černici, 
Mirkovice na Kaplici 
+ obec má vodovod  
+ obec je odkanalizovaná  
+ obec má ČOV (ČOV místní 
severně od Černice) 
+ obcí prochází VVN 110kV 
+ obcí prochází vedení 
plynovodu VTL 
+ na území obce je objekt 
požární ochrany (u obecního 
úřadu) 
+ kvalitní voda v části obce 
Mojné 

- část obce Černice problémy 
s vodou 
- 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) 

+ 
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 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
7 + vyrovnaný přirozený 

přírůstek obyvatel 
+ v obci se konají pravidelné 
akce podporující společenský 
život v obci 
+ podíl obyvatel ve věku 0-14 
let na celkovém počtu obyvatel 
je 19.3%  
+ saldo migrace je +8  

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
- vysoký podíl stárnoucích 
obyvatel 
- obec nemá mateřskou školu 
a nepotřebuje ji 
- obec nemá základní školu 
a nepotřebuje ji 
 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

- odliv obyvatel do jiných obcí 

o 

8 + kvalitní obytné území 
+ rozloha zastavěné plochy je 
7 ha 

- nízký podíl výstavby bytů 
mimo rodinné domy 
 

  
o 

9 + obec leží v regionu lidové 
architektury (dle Generelu 
krajinného rázu JčK)  
+ v obci jsou navržené dvě 
vesnické památkové zóny 
(Černice a Záhorkovice) 
+ v obci jsou čtyři nemovité 
kulturní památky: Černice - 
kostel Sv. Máří Magdalény, 
fara a výklenková kaplička se 
sochou sv. Šebestiána, 
Záhorkovice – venkovské 
stavení č.p.3 
+ na budově školy v Černici je 
tabulka věnovaná Karlu 
Hrdinovi překladateli Kosmovy 
kroniky 
+ obcí prochází několik 
cyklostezek a turistických tras 
(viz odst.6) 
+ v obci je hotel Černice 
s kapacitou 42 lůžek 
+ v obci je několik 
dochovaných staveb lidového 
stavitelství 

   

+ 

10 + výhodná poloha v rámci 
regionu 
+ turistika přináší pracovní 
příležitosti 
+ vyvážený ekonomický růst 
- podprůměrná hodnota míry 
nezaměstnanosti – 4.6% 

- malá nabídka pracovních 
příležitostí 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního kapitálu 
- převažuje vyjížďka za prací 
nad dojížďkou do obce 

+ podpora činností nezávislých 
na sezónních výkyvech 
 

- 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 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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Problémy v obci 
Mojné Kód obce: 598623 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

A. Závady dopravní 
A.2 Špatný technický stav komunikací  2016 V 
A.3 Nedostatečné parametry (šířkové a 

směrové uspořádání) komunikací 
 2016 UP 

A.5 Nepřehledná křižovatka U autobusové zastávky Mojné a v 
Černici u č.p.7 

2014 UP 

A.7  Absence (potřeba) cyklostezky Po městě i v okolí 2016 UP 
A.12 Překračování omezené rychlosti 

(ohrožování chodců) 
 2014 V 

B. Závady hygienické 
B.4 Špatná kvalita pitné vody  2016 UP 
C. Závady sociální 
C.2 Stárnutí populace   2016 UP 
C.3 Problematické soužití obyvatel  2016 V 
C.4 Nedostatek pracovních příležitostí  2016 UP 
C.5 Nedostatečná bezpečnost obyvatel  2016 V 
C.6 Nedostatečná péče o seniory a 

zdravotně postižené 
 2016 V 

D. Závady estetické 
D.3 Urbanistické závady – nevhodná forma zástavby 2016 UP 
E. Problémy bránící budoucímu rozvoji obce 
E.4 Nesoulad ÚPD Nenavazující ÚSES se sousední 

obcí Dolní Třebonín 
2016 UP 

Rizika v území 
R.2 Poddolovaná území 1xbodově (Rájov-Černice) 2014  
Ohrožení území 
 Ohrožení povodněmi Vymezeno záplavové území 

vodního toku Vltava, zasahuje jen 
částečně 

2014  

 Zranitelná oblast k.ú.Mojné, Záhorkovice, Rájov-
Černice 

2016  
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20. Nová Ves 

        

 

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        obec 
První písemná zmínka:   1 379 
Kód obce:        513661 
Rozloha:         994 ha  
Počet obyvatel:      415 
Saldo migrace:      -6 
Přirozený přírůstek:    +2 
Celkový přírůstek:     -4  
Průměrný věk:      39.2 
Index stáří:       83.5 
Podíl nezaměstnaných osob:  1.4% (v září 2016 2.6%) 
Počet částí obce:     2 
Počet katastrálních území:  1 
 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 20. 

 

Části obce 
kód části obce název části obce 

105465 České Chalupy  
105490 Nová Ves 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
705497 Nová Ves u Brloha 

Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce  

Druh ÚPD  
Schválení či 

nabytí účinnosti 
Datum 

Územní plán Nová Ves (ÚP) Nabytí účinnosti 4.9.2009 
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Záměry v obci na provedení změn v území 

Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 

ÚPD 
ÚPD již 
řešen 

návrh vodovodu  PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh kanalizace PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh ČOV  PRVKUC 
změna č.5 

  

návrh krajinné památkové zóny Podhůří 
Blanského lesa (okrajově) 

ÚPD ANO ANO 

záměr rozvoje bydlení v rodinných domech ÚPD ANO ANO 
záměr u komunikací, které zpřístupňují objekty 
bydlení, je v převážné míře nutno počítat 
s úpravou v odpovídajících parametrech, to 
znamená v šířce komunikací pokud možno 
minimálně 6 m (v návrhu 7m) s alespoň 
jednostranným chodníkem 

ÚPD ANO ANO 

záměr postupné rekonstrukce vodovodní sítě ÚPD ANO ANO 
záměr nových kanalizačních stok v rámci nové 
(výhledové) zástavby a k doposud nenapojeným 
objektům  

ÚPD ANO ANO 

záměr kanalizace SZ od obce Nová Ves 
v osadě České Chalupy v rámci stávající 
i navrhované zástavby, kanalizace bude 
trasována podél Chmelovského potoka 
a napojena na kanalizační síť resp. ČOV 
(stabilizační nádrže) 

ÚPD ANO ANO 

záměr rozvoje turistických a naučných tras ÚPD ANO ANO 
záměr protipovodňových opatření pro odvod 
dešťových vod je nad obcí podél uvažované 
místní komunikace (v centru osady České 
Chalupy, SV podél obce Nová Ves, SV od obce 
Nová Ves) 

ÚPD ANO ANO 

záměr zkapacitnění průtoku potoka v osadě 
České Chalupy v rámci protipovodňových úprav  

ÚPD ANO ANO 

záměr revitalizace krajiny ke zvýšení záchytu 
vody v krajině 

ÚPD ANO ANO 

záměr postupné rekonstrukce vodovodu ÚPD ANO ANO 
záměr budování dalšího občanského vybavení 
plochy tělovýchovného a sportovního zařízení 
v JV části obce Nová Ves 

ÚPD ANO ANO 
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SWOT analýza 
 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
1 + v území se nevyskytují 

sesuvná území 
- výskyt poddolovaných území 
 

  
o 

2 + územím protéká 
Chmelenský, Kamenný potok, 
Olešnice 
+ na území se vyskytují vodní 
nádrže (Novoveský a 
Podnovoveský rybník) 
+ na území se nevyskytuje 
záplavové území 

   

+ 

3 + dlouhodobě se zlepšující 
kvalita životního prostředí 
+ obec má ČOV 
  

- v rámci obce se vyskytují 
staré zátěže (3x skládka Nová 
Ves) 
- v území se vyskytuje odval, 
výsypka, odkaliště, halda 
Brloh-Nová Ves  
- na území obce není hřbitov 

+ využívání nových technologií 
v průmyslu a při vytápění 
domácností 

 

- 

4 + území obce leží v místě 
krajinného rázu oblast Blanský 
les (CHKO) 
+ obec leží v CHKO Blanský 
les 
+ na území obce je vyhlášená 
oblast Natura 200 - EVL - 
Blanský les 
+ na území obce jsou 
vyhlášeny památné stromy 
(stromořadí 60ti dubů letních) 
okolo Podnovoveského 
rybníka 
+ koeficient ekologické stability 
1.09 

 + využití vysokého potenciálu 
nenarušené krajiny 

- 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 
 

+ 

6 + vysoké procento obyvatel 
napojených na vodovod 
a kanalizaci 
+ obec má ČOV 
+ veřejná doprava je 
uspokojující 

- některé části obce nemají 
kanalizaci (část České 
Chalupy) 

+ využití dotačních titulů EU na 
zlepšení veřejné infrastruktury 
 

- omezování hromadné 
autobusové dopravy 
 

+ 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 
+ obec má MŠ (pobočku 
Brložské MŠ) 
+ obec má dostatek sportovišť 

- obec nemá základní školu 
- 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 
pro bydlení 

  

- 

9 + turistika přináší pracovní 
příležitosti 

- obec nemá dostatek 
ubytovacích zařízení 

  o 

10 + nízká míra nezaměstnanosti 
1.4% 
+ turistika přináší pracovní 
příležitosti 
+ vyvážený ekonomický růst 
 

- nedostatek investičních 
zdrojů a základního kapitálu 
- nedostatek rozvojových ploch 
pro průmysl 
- převažuje vyjížďka za prací 
nad dojížďkou do obce 

 - 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 - 

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 o 

ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  o 

o 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura + 

8. bydlení - 

9. rekreace o 

 

Problémy v obci 
Nová Ves Kód obce: 513661 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

C. Závady sociální 
C.1 Snižování počtu obyvatel Nízké hodnoty přírůstku, nedostatek 

rozvojových ploch pro bydlení 
2014 UP 

C.2 Stárnutí populace Vysoký podíl stárnoucích obyvatel 2014 UP 
E. Problémy bránící budoucímu rozvoji obce 
E.1 Přítomnost brownfields Nová Ves u Brloha_1 2014 UP 

E.2 Nedostatek volných pozemků pro 
stavbu rodinných domů 

Nedostatek rozvojových ploch pro 
bydlení 
 

2014 UP 

E.4 Nesoulad ÚPD Nenavazující ÚSES se sousední obcí 
Křemže 

2016 UP 

F. Problémy občanské a technické vybavenosti 
F.6 Absence kanalizace Obec částečně odkanalizovaná, 

některé části obce nemají kanalizaci 
2014 UP 

Rizika v území 
R.1 Území ekologických rizik 3x Skládka Nová Ves 2014  
R.2 Poddolovaná území 1xplošně (Nová Ves u Brloha-

Sosnovec), 1xbodově (Brloh-Nová 
Ves) 

2014  

 Zranitelná oblast k.ú.Nová Ves u Brloha 2016  
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21. Polná na Šumavě 

                 

 

Charakteristika obce (od 1.1.2016) 
Statut:        obec 
První písemná zmínka:   obec vznikla 1.1.2016 
Kód obce:        500194 
Rozloha:         1916 ha (od 1.1.2016) 
Počet obyvatel:      183 (od 1.1.2016) 
Saldo migrace:      --- 
Přirozený přírůstek:    --- 
Celkový přírůstek:     ---  
Průměrný věk:      --- 
Index stáří:       --- 
Podíl nezaměstnaných osob:  6.0% (v září 2016) 
Počet částí obce:     4 (od 1.1.2016) 
Počet katastrálních území:  1 (od 1.1.2016) 
 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 20. 
 

Části obce 
kód části obce název části obce 

330744 Květušín 
330752 Olšina 
330761 Otice 
330469 Polná na Šumavě 

 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
930466 Polná na Šumavě 

 

Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce  

Druh ÚPD  
Schválení či 

nabytí účinnosti 
Datum 

Územní plán vojenského újezdu Boletice* Nabytí účinnosti 24.12.2011 

* - hranice obce v roce 2016 se liší od hranic v platné ÚPD (= ÚP vojenského újezdu Boletice) 
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Záměry v obci na provedení změn v území 

Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 

ÚPD 
ÚPD již 
řešen 

SOB1 Specifická oblast republikového významu 
Šumava 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

Ep10 Propojení tranzitních plynovodů ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

Ep12 VTL plynovod Kájov – Hořice na Šumavě – 
Černá v Pošumaví 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

Plochy bydlení (plochy R1 - územní rezerva pro 
plochy bydlení) 

ÚP Boletice ANO ANO 
v ÚP 

Boletice 
Plochy občanského vybavení (plochy R4 -
 územní rezerva pro plochy občanského 
vybavení z ÚP Boletice) 

ÚP Boletice ANO ANO 
v ÚP 

Boletice 
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SWOT analýza 
 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
1 + v obci se nevyskytují sesuvná 

území 
+ v obci se nevyskytuje 
poddolované území 

- v obci se nevyskytuje ložisko 
nerostných surovin  
 

  

o 

2 + velké množství vodních toků 
(Polečnice, Škeblice, Mokrá, 
Olšina, Loutecký, Brzotický, 
Květušínský potok) 
+ v obci je vodní nádrž (Olšina) 
+ v obci je požární nádrž 
(Polná) 

   

+ 

3 + na území je ČOV (Polná, 
Květušín, Olšina) 
+ dlouhodobě se zlepšující 
kvalita životního prostředí 
+ kvalitní pitná voda 

- na území obce není hřbitov 
- v rámci vojenského újezdu 
se vyskytuje území 
ekologických rizik 

  

+ 

4 + území dlouhodobě nedotčená 
lidským osídlením  
+ část obce je součástí oblasti 
krajinného rázu Křišťanovsko-
Boleticko, část oblasti Šumava 
II. (CHKO) a část oblasti 
Českokrumlovsko 
+ část obce patří do CHKO 
Šumava 
+ část území obce je 
biosférickou rezervací 
UNESCO 
+ většina území je součástí 
evropsky významné lokality 
soustavy NATURA 2000 
+ celé území pokrývá NATURA 
2000 - Ptačí oblast 

- veškerá dříve využívaná 
půda převedena na ostatní 
plochu a jen sekána 
  

 - zvyšující se návštěvnost 
území turisty 

+ 

5 + velmi vysoký podíl lesů  
+ dobrý zdravotní stav lesů 

 + podpora lesního 
hospodářství 
 

- konflikt využití území pro 
rekreaci a tendence ochrany 
lesů 

o 

6 + existuje železniční spojení 
+ obec má vodovod 
+ obec je plně odkanalizovaná 
+ obec má ČOV (Polná, 
Květušín, Olšina) 
+ silniční síť je v dobrém stavu 
+ silnice kapacitně postačují  
+ dotovaná doprava do škol 

- v obci není MŠ ani ZŠ + v obci (Květušín č.p.333) je 
budova mateřské školky 

- v obci hrozí zrušení žel. 
stanice 

+ 

7 + v obci fungují akce 
podporující společenský život 
+ veřejná železniční doprava je 
uspokojivá 

- v obci není dětský lékař   
- v obci není základní škola 
- v obci není mateřská školka 
- v obci schází sportoviště 
- nedostatek dětských hřišť 

  

- 

8 + kvalitní obytné území 
 

- zatím se neplánuje výstavba 
bytů  

  o 

9 + výborné geografické i přírodní 
podmínky pro rekreaci (objekt 
Olšina s rybníkem) 
+ objekt bývalého tábora U 
Školy, který provozuje obec 
+ výborné podmínky pro 
turistiku, cykloturistiku, 
hipoturistiku 
+ otevírání dalších stezek 
konečná fáze rok 2014 

- nedostatek ubytování 
hotelového typu 
 

+ podpora rozvoje cestovního 
ruchu 
 

- mapy, které se tisknou pro 
turisty bez plnohodnotných 
informací 

+ 

10 + silný potenciál území pro 
cestovní ruch 
 

- malá nabídka pracovních 
příležitostí 
- nadprůměrná 
nezaměstnanost  
- obec nemá dostatek 
rozvojových ploch  

+ využití přírodního potenciálu 
území 
+ možnost rozvoje především 
drobného podnikání 

- 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  + 

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 + 

 

Problémy v obci 
Polná na Šumavě Kód obce: 545422 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

Rizika v území 
R.1 Území ekologických rizik Boletice – polygon Květušín 2014  
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22. Přední Výtoň 

        

 

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        obec 
První písemná zmínka:   1 377 
Kód obce:        545716 
Rozloha:         7 784 ha  
Počet obyvatel:      243 
Saldo migrace:      +26 
Přirozený přírůstek:    +2 
Celkový přírůstek:     +28  
Průměrný věk:      50.5 
Index stáří:       464.7 
Podíl nezaměstnaných osob:  5.1% (v září 2016 5.4%) 
Počet částí obce:     1 
Počet katastrálních území:  5 
 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 22. 

Části obce 
kód části obce název části obce 

134392 Přední Výtoň 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
635286 Pasečná 
635294 Frýdava 
635316 Jasánky 
734390 Přední Výtoň 
734403 Zadní Výtoň 

Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce  

Druh ÚPD  
Schválení či 

nabytí účinnosti 
Datum 

Územní plán obce Přední Výtoň (ÚPO) Schváleno 11.7.2005 

Změna č. 1 ÚPO Nabytí účinnosti 4.2.2010 

Změna č. 2 ÚPO Nabytí účinnosti 11.12.2013 
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Záměry v obci na provedení změn v území 

Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 

ÚPD 
ÚPD již 
řešen 

SOB1 Specifická oblast republikového významu 
Šumava 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO ANO 

návrh vodovodu PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh kanalizace PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh ČOV PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

záměry další výstavby v obci (nové zastavitelné 
plochy uvnitř zastavěného území) 

dotazník ANO ANO 

záměr cesty k vodnímu zdroji dotazník ANO  
záměr kynologie (prostor pro výcvik 
záchranářských psů) 

dotazník ANO ANO 

záměr cyklostezky z Přední Výtoně do Frýdavy dotazník ANO ANO 

 

SWOT analýza 
 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
1 + v obci se nevyskytují 

sesuvná území 
- v obci se nevyskytují žádné 
sledované jevy z oblasti 
geologie 

  
o 

2 + většina území obce je 
součástí CHOPAV 
+ množství významných 
vodních zdrojů 
+ potenciál využití vodní 
nádrže Lipno převážně pro 
rekreaci   
+ dostatek drobných vodních 
toků (Horský, Bukový, Dílčí, 
Mlýnský, Hraniční, Otovský, 
Pašerácký, Vítkův, Zámecký , 
Frýdavský, Výtoňský a Lužní 
potok, Schwarzenberský 
kanál, Ježová, Světlá 
+ Svatotomášská a Frýdavská 
studánka 

- na území obce se vyskytuje 
záplavové území a aktivní 
zóna záplavového území (ale 
nevadí, protože v lokalitě 
nejsou stavby) 

+ rozvoj vodní turistiky 
a rekreace 

 

+ 

3 + dlouhodobě se zlepšující 
kvalita životního prostředí 
+ obec má ČOV (ČOV Přední 
Výtoň, ČOV Frýdava, ČOV 
Pasečná) 
+ na území obce je hřbitov – 
využíván jako pietní místo 
(Sv. Tomáš, Přední Výtoň)  

- v rámci obce se vyskytuje 
území ekologických rizik 
(skládka Sv.Tomáš) 
- návrat k méně ekologickému 
způsobu vytápění 

+ využívání nových technologií 
v průmyslu a při vytápění 
domácností 
 

 

o 
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 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
4 + území dlouhodobě 

nedotčená lidským osídlením 
+ obec leží v místech 
krajinného rázu oblast Šumava 
II. (CHKO), Lipensko a Lipno 
+ vysoký podíl  území se 
zachovalou krajinou 
+ na území se nachází CHKO 
Šumava 
+ v obci jsou přírodní 
rezervace: PR Otovský potok, 
PR Ježová, PR Niva Horského 
potoka a Niva Horského 
potoka II., PR Rožnov, PR 
Světlá, PR Otov  
+ na území obce se vyskytují 
přírodní památky: PP Svatý  
Tomáš, PP Jasánky, PP 
Spáleniště a PP Multerberské 
rašeliniště 
+ Přírodní park Vyšebrodsko  
+ 11 památných stromů 
+ biosférická rezervace 
UNESCO – Šumava 
+ Natura 2000 EVL Šumava 
+ NATURA 2000 ptačí oblast 
Šumava 
+ vysoký koeficient ekologické 
stability 13.82 

   

+ 

5 + velmi vysoký podíl lesů 
70.3% (obecní les cca 10 ha 
spravují ve spolupráci s LČR) 
 

- nízký podíl zemědělské půdy 
22.5%  
- velmi nízký podíl orné půdy 
ze zemědělské půdy 2.5%  

+ podpora lesního 
hospodářství 
 

 

+ 

6 + vysoké procento obyvatel 
napojených na vodovod 
a kanalizaci 
+ hraniční přechody (4) 
+ cyklotrasy  

 + využití dotačních titulů EU na 
zlepšení veřejné infrastruktury 
+ využití Vltavské vodní cesty 
pro turistické účely  
+ obecní přívoz (pronájem 
Frymburku) 

 

o 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 
+ saldo migrace (+26) 
+ obyvatelé se o své domy 
starají 
 

- vysoký podíl stárnoucích 
obyvatel 
- mnoho rezidentů má trvalé 
bydliště mimo obec 
- v obci není MŠ ani ZŠ (není 
ani potřeba) 
- průměrný věk 50.5 (nejstarší 
obec v ORP) 
- v obci není zdravotní péče 
(nejblíže Frymburk, Lipno, 
Loučovice)  

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

- odliv obyvatel do jiných obcí 

- 

8 + kvalitní obytné území 
+ obec má dostatek sportovišť 
+ obec má dostatek 
rozvojových ploch pro bydlení 
 

- nízký podíl výstavby bytů 
mimo rodinné domy (byty 
nejsou) 

  

o 

9 + výborné geografické 
i přírodní podmínky pro 
rekreaci v celé 
Vítkovokamenské hornatině, 
která pokrývá území obce 
+ výborné podmínky pro 
turistiku, cykloturistiku 
(cyklotrasy č.1021, 1033, 
1019, 1033, EV13), 
hipoturistiku a vodní turistiku 
+ dlouhodobé pobyty hostů 
+ počet hostů se drží na 
konstantní úrovni 
+ obec má dostatek 
ubytovacích zařízení 

 + podpora rozvoje cestovního 
ruchu 
 

  
 

+ 
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 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
10 + silný potenciál území 

převážně pro cestovní ruch 
+ turistika přínáší pracovní 
příležitosti 
- nižší míra nezaměstnanosti 
5.1%  

úzká škála nabídky pracovních 
příležitostí 
- nedostatek rozvojových ploch 
pro průmysl 
 

+ rozvoj přeshraniční 
spolupráce s Rakouskem  
+ využití prostředků 
z rozvojových programů 
+ dojezd ekonomicky aktivních 
obyvatel do Rakouska 

- přestárlá populace, která 
není ekonomicky aktivní 

- - 

 

 

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 + 

sociální 
  
  
  
  
  

6. veřejná dopravní a technická infrastruktura o 

o 
7. sociodemografické podmínky - 

8. bydlení o 

9. rekreace + 

ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  - - 

- 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura o 

8. bydlení o 

9. rekreace  + 

 

Problémy v obci 
Přední Výtoň Kód obce: 545716 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

B. Závady hygienické 
B.2 Existence starých zátěží území a 

kontaminovaných plochy 
 2016 UP 

C. Závady sociální 
C.2 Stárnutí populace Průměrný věk 48,8 (nejstarší obec v 

ORP, průměr ya ORP je 40 let) 
2014 UP 

F. Problémy občanské a technické vybavenosti 
F.1 Absence nebo špatná dostupnost 

základního občanského vybavení 
(školka a škola – potřeba, zdravotní 
zařízení) 

 2016 UP 

Rizika v území 
R.1 Území ekologických rizik Skládka Sv.Tomáš   
Ohrožení území 
 Ohrožení povodněmi Vymezeno záplavové území 

vod.toků Vltava nad VD Lipno I, 
zasahuje jen částečně na hranici se 
sousední obcí Frymburk 
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23. Přídolí 

        

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        městys 
První písemná zmínka:   1 220 
Kód obce:        545724 
Rozloha:         4 003 ha  
Počet obyvatel:      682 
Saldo migrace:      +2 
Přirozený přírůstek:    +1 
Celkový přírůstek:     +3  
Průměrný věk:      35.9 
Index stáří:       43.8 
Podíl nezaměstnaných osob:  8.3% (v září 2016 7.6%) 
Počet částí obce:     8 
Počet katastrálních území:  6 
 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 23. 
 
 

Části obce 
kód části obce název části obce 

135844 Dubová 
135852 Práčov 
135861 Přídolí 
135879 Sedlice 
135887 Spolí 
135895 Zahořánky 
135909 Záluží 
135925 Všeměry 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
735850 Zátes 
735868 Přídolí 
735884 Spolí 
735892 Malčice-Osek 
735914 Lověšice 
735922 Všeměry 
735850 Zátes 
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Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce  

Druh ÚPD  Schválení či 
nabytí účinnosti 

Datum 

Územní plán obce Přídolí (ÚPO)* Schváleno 28.11.2000 

Změna č. 1 ÚPO Schváleno 14.9.2006 

Změna č. 2 ÚPO Nabytí účinnosti 15.1.2010 

Změna č. 3 ÚPO Nabytí účinnosti 17.10.2015 

* - hranice obce v roce 2016 se liší od hranic obce v platné ÚPD 

Záměry v obci na provedení změn v území 

 

  

 

 
  

Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 

ÚPD 
ÚPD již 
řešen 

Ee3 VVN 110kV Přídolí – Kaplice, včetně 
elektrické stanice 110/22kV 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

návrh vodovodu PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh kanalizace PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh ČOV Práčov PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh krajinné památkové zóny Chvalšinsko ÚAP NE  -  
záměr na víceúčelové hřiště dotazník ANO NE 
záměr přestavbu mateřské školy (je stavební 
povolení) odloženo 2020 

dotazník NE -  

záměr na bydlení (je územní studie z 9/2010 + 
asi dalších 20 ha je v majetku obce) 

dotazník ANO ANO 

záměr postupná realizace chodníků v obci dotazník NE -  
záměr na opravu fary s bytem pro lékaře (v 
realizaci) 

dotazník NE -  

záměr revitalizace Farské zahrady – komunitní 
místo, dětské hřiště – termín dokončení 2017 

dotazník NE -  

záměr výstavby hasičské zbrojnice dotazník NE -  
dokončení opravy objektu fary – nový úřad 
Městyse Přídolí 

dotazník NE -  

záměr nové knihovny – místnost pro spolkovou 
činnost, společenská místnost pro oslavy a 
společenské akce – dokončení 2017-2018 

dotazník NE -  
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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 

 - střety zájmů těžby 
s ochranou životního prostředí 

+ 

2 + na území se vyskytují drobné 
vodní toky (pramení zde 
Drahoslavický, Mirkovický, 
Lověšický, Zátoňský, 
Práčovský a Slupenecký potok 
a protéká Jílecký potok)    
+ na území obce jsou vodní 
plochy (Práčovský, Přídolský 
rybník a několik bezejmenných 
vodních nádrží) 

   

o 

3 + dlouhodobě se zlepšující 
kvalita životního prostředí 
+ na území obce je hřbitov  

- skládka nebezpečného 
odpadu (Lověšice) 
- v rámci obce se vyskytuje 
území ekologických rizik 
(Práčov zakopaná nádrž na 
naftu) 

+ využívání nových technologií 
v průmyslu a při vytápění 
domácností 
 

- návrat k méně ekologickému 
způsobu vytápění 
 

- 

4 + vysoký podíl  území se 
zachovalou krajinou koeficient 
ekologické stability 3.93 
+ na území se nachází PP 
Poluška 

- na území obce zabírá 
zemědělskou půdu 
fotovoltaická elektrárna 

 - zvyšující se návštěvnost 
území turisty 
 + 

5 + vyvážený podíl lesů 50.2% a 
zemědělské půdy 40.1% 
 

- výskyt fotovoltaiky na 
zemědělské půdě  
- nižší podíl orné půdy ze 
zemědělské půdy 28.0%  
- na území obce zabírá 
zemědělskou půdu 
fotovoltaická elektrárna 

+ podpora orientace 
zemědělství na výrobu 
rostlinnou a živočišnou 
+ podpora lesního 
hospodářství 

 

o 

6 + vysoké procento obyvatel 
napojených na vodovod 
a kanalizaci 
+ z dotací oprava vodovodu 
a ČOV 
 

- v obci je nedostatečná 
hromadná doprava 
- silniční síť je místy v dobrém 
stavu problém s vlastníkem 
SPÚ --> Osek  
 

+ fungující hromadná doprava - omezování hromadné 
autobusové dopravy 
 

o 

7 + kladný přirozený přírůstek 
obyvatel 
+ saldo migrace + 2 
+ postupně se zvyšuje počet 
obyvatel 
+ obec má MŠ a 1.st.ZŠ 
+ dostatečná kapacita MŠ i ZŠ 
+ nižší průměrný věk 35.9 
+ nízký index stáří 43.8 

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

  
 

+ 

8 + kvalitní obytné území 
+ z dotací oprava fary a školy 
+ obec má dostatek sportovišť 
+ obec má dostatek 
rozvojových ploch pro bydlení 
+ pěkné životní prostředí 

- špatná dopravní obslužnost 
veřejnou dopravou 
 

  

+ 

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

- nedostatek ubytování 
hotelového typu a typu 
ubytovna 
- turistika nemá co se 
pracovních příležitostí ani jako 
zdroj výdělku žádný efekt 
- obec nemá dostatek 
ubytovacích zařízení 

+ podpora rozvoje cestovního 
ruchu 
 

 

o 
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 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
10 + výhodná poloha v rámci 

regionu  
+ postupně se snižuje míra 
nezaměstnanosti (v roce 2009 
byla 16.5%, 2010 – 21.3%, 
2015 – 8.3%) 
 

- malá nabídka pracovních 
příležitostí 
- vyšší podíl nezaměstaných 
8.3% 
- převažuje vyjížďka za prací 
nad dojížďkou do obce 
- obec nemá dostatek 
rozvojových ploch pro průmysl 
- nedostatek pracovních 
příležitostí v místě a v Českém 
Krumlově 

+ 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 o 

+ 
7. sociodemografické podmínky + 

8. bydlení + 

9. rekreace o 

ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  - 

- 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura o 

8. bydlení o 

9. rekreace o 
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Problémy v obci 

 

 
  

Přídolí Kód obce: 545724 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

A. Závady dopravní 
A.2 Špatný technický stav komunikací  2014 V 
A.3 Nedostatečné parametry (šířkové a 

směrové uspořádání) 
Komunikací z Českého Krumlova – 
bývalé úvozové cesty 

2014 UP 

A.11 Špatná dopravní obslužnost veřejnou 
dopravou 

 2014 V 

B. Závady hygienické 
B.2 Existence starých zátěží území 

a kontaminovaných plochy 
Skládka Lověšice, Práčov – bývalý 
kravín a zakopaná nádrž na 
pohonné hmoty parc.č. 842/1 a 
septik 

2014 UP 

B.5 Problémy se smogem Uhlí – v Přídolí bytovka č.p.108,109 
kotelna nevyhovující 

2014 UP 

B.8 Dlouhodobě nevyužívané zemědělské 
plochy 

Přítomnost plevelů a invazivních 
druhů 
rostlin - jen tráva 

2014 UP 

C. Závady sociální 
C.3 Problematické soužití obyvatel  2014 V 
C.4 Nedostatek pracovních příležitostí  2014 UP 
C.6 Nedostatečná péče o seniory a 

zdravotně postižené 
 2014 V 

C.7 Chybí (ubývají) akce podporující 
společenský život v obci 

 2014 V 

C.8 Přítomnost sociálně nepřizpůsobivých Přídolí – obyvatelé nájemních 2014 V 
D. Závady estetické 
D.1 Přítomnost nevzhledných průmyslových  2016 UP 
E. Problémy bránící budoucímu rozvoji obce 
E.1 Přítomnost brownfields, opuštěných 

(výrobních) areálů a staveb 
statek 2014 UP 

E.3 Přírodní, kulturní nebo technické limity 
omezující rozvoj obce 

PP Poluška 2016 UP 

F. Problémy občanské a technické vybavenosti 
F.1 Absence nebo špatná dostupnost 

základního občanského vybavení 
Chybí lékař 2014 UP 

F.8 Špatné internetové připojení Některé osady např. Silniční domky, 
Zahořánky 

2014 V 

F.9 Vysoký podíl využití neobnovitelných 
zdrojů energie 

Není plyn 2014 UP 

F.10 Špatná dopravní dostupnost Absence železnice, komunikací 2014 UP 
G.Specifické problémy obce 
G.1 Nedostatek ubytovacích zařízení hotelového typu a typu ubytovna 2014 UP 
Rizika v území 
R.1 Území ekologických rizik Skládka Lověšice, Spolí 2014  
R.2 Poddolovaná území 1xplošně (Spolí – N.Spolí 5), 

2xbodově (Přídolí, Spolí) 
2014  

 Skládka Skládka nebezpečného odpadu 2014  
Ohrožení území 
 Ohrožení povodněmi Vymezeno záplavové území 

vod.toku Vltava  
2014  
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24.  Přísečná 

        

 

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        obec 
První písemná zmínka:   1 400 
Kód obce:        545732 
Rozloha:         629 ha  
Počet obyvatel:      196 
Saldo migrace:      +3 
Přirozený přírůstek:    -1 
Celkový přírůstek:     +2  
Průměrný věk:      42.7 
Index stáří:       134.6 
Podíl nezaměstnaných osob:  3.7% (v září 2016 1.5%) 
Počet částí obce:     1 
Počet katastrálních území:  1 
 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 24. 

 

Části obce 
kód části obce název části obce 

136140 Přísečná 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
736147 Přísečná 

 

Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce  

Druh ÚPD  
Schválení či 

nabytí účinnosti 
Datum 

Územní plán obce Přísečná (ÚPO)* Schváleno 20.12.2005 

Změna č. 1 ÚPO Nabytí účinnosti 20.3.2010 

Změna č. 2 ÚPO Nabytí účinnosti 25.7.2011 

* - hranice obce v roce 2016 se liší od hranic obce v platné ÚPD 
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Záměry v obci na provedení změn v území 

Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 

ÚPD 
ÚPD již 
řešen 

N-OB5 Rozvojová oblast nadmístního významu 
Českokrumlovsko 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

D13/2 Silnice I/39 - úsek Rájov - Český Krumlov 
(východ) 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

D/J Napojení Českého Krumlova na IV. TŽK ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

návrh vodovodu  PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh kanalizace  PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh ČOV dle PRVKUC změna č.5 a dle 
změny č.2 ÚP Přísečná – již probíhá realizace 
ČOV (termín dokončení do konce roku 2017) 

PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh silnice I. třídy ÚAP ANO ANO 
záměr na obchvat obce dotazník ANO ANO 
záměr chodník podél komunikace I/39 dotazník NE  -  
příprava záměru ČOV – již probíhá realizace do 
2018 

dotazník ANO ANO 

záměr zřídit železniční zastávku v obci dotazník NE   -  

 

SWOT analýza 
 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
1 + na území obce je ložisko 

nerostných surovin (Kájov – 
Světlá skála) 

- do obce zasahuje poddolované 
území Vyšný 1  
- staré důlní dílo 

  
o 

2 + množství významných 
vodních zdrojů 
+ potenciál využití toku 
Vltavy převážně pro rekreaci 
+ na území se vyskytují 
drobné vodní toky (Srnínský 
potok a vodoteč 
z průmyslové zóny přes obec 
do řeky Vltavy) 
+ v obci je několik vodních 
nádrží 

- nepostačující přirozená 
retenční schopnost území 
- na území obce zasahuje 
záplavové území a aktivní zóna 
záplavového území řeky Vltavy 
 

+ 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  - obec nemá ČOV 
- přetíženost obce dopravou – 
průjezd obcí I/39 stížnosti na 
prašnost, hluk a vibrace 
v objektech 
- hlučný provoz (nepřetržitý 
provoz elektrárny a teplárny na 
okraji průmyslové zóny) 
- skládka Vyšný 
- v obci není hřbitov 
- na území obce je halda nerud 

+ silniční obchvat obce 
+ obec bude realizovat ČOV 

- další zhušťování dopravy 

- -  

4 + obec leží v místech 
krajinného rázu oblast 
Blanský les (CHKO), 
Kamenoújezdsko a nepatrně 
i Českokrumlovsko 
+ na území se nachází 
CHKO Blanský les 
+ na území obce se nachází 
přírodní památka PP Vltava 
u Blanského lesa 
+ koeficient ekologické 
stability 1.67 

 + využití vysokého potenciálu 
nenarušené kvality 
 

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

+ 
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 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
5 + vyvážený podíl 

zemědělské půdy 39.3% 
a lesů 47.3% 
+ vysoký podíl orné půdy ze 
zemědělské půdy 78.4% 

- 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 
+ obcí procházejí cyklotrasy, 
modrá turistická trasa 
a naučná stezka Granátník 

- obec nemá ČOV 
- špatný technický stav 
komunikací v zastavěné části 
obce (nedostatečné parametry 
především šířkové) 
- absence (potřeba) chodníku -  
nebezpečí pro chodce, podél 
komunikace I/39 
 

+ využití dotačních titulů EU na 
zlepšení veřejné infrastruktury 
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové dopravy 
 

o 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 
+ obec leží na trase Český 
Krumlov – České Budějovice 
v dostatečné blízkosti obou 
sídel pro každodenní 
dojížďku 
 

- vysoký podíl stárnoucích 
obyvatel 
- obec nemá ZŠ ani MŠ 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

- odliv obyvatel do jiných obcí 

o 

8 + kvalitní obytné území 
 

- nízký podíl výstavby bytů mimo 
rodinné domy 
- nedostatek rozvojových ploch 
pro bydlení 
- velké zatížení obce silniční 
dopravou 
- provoz elektrárny a 
energobloku Carthamus 
- přírodní, kulturní nebo 
technické limity omezující rozvoj 
obce (obec je protkána vedením 
vysokého napětí, středotlakého 
plynu, návrhem obchvatu a 
železnice, dále hygienická 
pásma průmyslových a 
zemědělských objektů) 

+ silniční obchvat obce  

- 

9  - turistika nemá co se 
pracovních příležitostí ani jako 
zdroj výdělku žádný efekt 
- obec nemá dostatek 
ubytovacích zařízení 

  

o 

10 + výhodná poloha v rámci 
regionu, obec leží na trase 
Český Krumlov – České 
Budějovice v dostatečné 
blízkosti obou sídel pro 
každodenní dojížďku 
+ vyvážený ekonomický růst 
- nižší podíl nezaměstaných 
3.7%  
 

- malá nabídka pracovních 
příležitostí 
- převažuje vyjížďka za prací 
nad dojížďkou do obce 

+ podpora činností nezávislých 
na sezónních výkyvech 
+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

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

o 

 

Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území 
Pilíř Téma Vyhodnocení Celkově 
environmentální 
  
  
  
  
  
  

1. horninové prostředí a geologie o 

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 

o 7. sociodemografické podmínky o 

8. bydlení - 
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Pilíř Téma Vyhodnocení Celkově 
  
  

9. rekreace o 

ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  o 

o 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura o 

8. bydlení - 

9. rekreace o 
 

Problémy v obci 
Přísečná Kód obce: 545732 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

A. Závady dopravní 
A.1 Přetíženost obce dopravou Průjezd obcí I/39 stížnosti na 

prašnost, hluk a vibrace v objektech 
2014 UP 

A.2 Špatný technický stav komunikací V intravilánu obce  2014 V 
A.3 Nedostatečné parametry (šířkové a 

směrové uspořádání) 
Nedostatečné parametry především 
šířkové + špatný stav komunikací 
díky přetížení dopravy při zácpách na 

2014 UP 

A.8 Absence (potřeba) chodníku Nebezpečí pro chodce, podél 
komunikace I/39 

2014 UP 

A.12 Překračování omezené rychlosti Ohrožování chodců a nemožnost 
vyjetí na hlavní komunikaci 

2014 V 

A.14 Úrovňové křížení se železničními 
tratěmi 

2x nechráněný přejezd v obci, 1x má 
signalizaci 

2014 UP 

B. Závady hygienické 
B.3 Hlučný provoz dopravy či 

průmyslového objektu 
Podél hlavní komunikace + 
nepřetržitý provoz elektrárny a 
teplárny na okraji průmyslové zóny 

2014 UP 

B.6 Problémy s imisemi Manipulace s dřevní štěpkou, drcení, 
třídění, nakládka + doprava 

2014 UP 

B.7 Znečištění vodních ploch a vodních V obci díky vypouštění vod z celého 
areálu 

2014 UP 
D. Závady urbanistické 
D.1 Přítomnost nevzhledných 

průmyslových areálů 
Energoblok Carthamus – okraj 
průmyslové 
zóny 

2014 UP 

E. Problémy bránící budoucímu rozvoji obce 
E.2 Nedostatek volných pozemků pro V intravilánu obce 2014 UP 
E.3 Přírodní, kulturní nebo technické limity 

omezující rozvoj obce 
Obec je protkána vedením vysokého 
napětí, středotlakého plynu, návrhem 
obchvatu a železnice, dále 
hygienická pásma 

2014 UP 

F. Problémy občanské a technické vybavenosti 
F.6 Absence kanalizace Objekty nejsou napojeny na veřejnou 

kanalizaci – pouze částečně ve 
starých vedení, která ústí do místní 
vodoteče 

2014 UP 

F.7 Absence ČOV Přiznaná dotace – příprava realizace 2014 UP 
G.Specifické problémy obce 
G.1 Provoz elektrárny a nergobloku  2016 V 
Rizika v území 
R.1 Území ekologických rizik Skládka Vyšný, na území obce je   
R.2 Poddolovaná území 3xplošně(Přísečná-Domoradice 1, 

Přísečná-Domoradice 2, Přísečná – 
štola sv.Jana), 1xbodově (Přísečná) 

  

Ohrožení území 
 Ohrožení povodněmi Vymezeno záplavové území vod.toku   
 Zranitelné území k.ú.Přísečná   
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25. Rožmberk nad Vltavou 
 

        

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        město 
První písemná zmínka:   1 250 
Kód obce:        545767 
Rozloha:         2 481 ha  
Počet obyvatel:      350 
Saldo migrace:      -12 
Přirozený přírůstek:    -1 
Celkový přírůstek:     -13  
Průměrný věk:      40.3 
Index stáří:       92.6 
Podíl nezaměstnaných osob:  10.0% (v září 2016 5.7%) 
Počet částí obce:     2 
Počet katastrálních území:  2 
 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 25. 
 

Části obce 

kód části obce název části obce 
142735 Přízeř 
142743 Rožmberk nad Vltavou 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
742732 Horní Jílovice 
742741 Rožmberk nad Vltavou 

Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce  

Druh ÚPD  
Schválení či 

nabytí účinnosti 
Datum 

Územní plán Rožmberk nad Vltavou (ÚP)* Nabytí účinnosti 9.2.2011 

Změna č. 1 ÚP Nabytí účinnosti 30.5.2013 

Regulační plán Přízeř Schváleno 24.10.2001 

* - hranice obce v roce 2016 se liší od hranic obce v platné ÚPD 
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Záměry v obci na provedení změn v území 

 

  

 
  

Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 

ÚPD 
ÚPD již 
řešen 

návrh vodovodu  PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh kanalizace  PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh redukční šachty na navrhovaném 
vodovodním řadu z části obce Přízeř dle (není 
v ÚAP) 

PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh distribuční transformační stanice  ÚAP ANO ANO 
návrh elektrického vedení  ÚAP ANO ANO 
návrh 7 ploch smíšených obytných (plocha 
přestavby) 

ÚAP ANO ANO 

návrh krajinné památkové zóny Rožmbersko ÚAP NE  -  
návrh 22 nemovitých kulturních památek ÚAP NE  -  
návrh vedení elektrické sítě ÚAP ANO ANO 
záměr rozvoje bydlení (jižní část Rožmberka, 
Přízeř, Metlice 

ÚPD ANO ANO 

záměr dostavby domů v jádrovém území (kolem 
náměstí, včetně „malého náměstí“ a v nejbližším 
okolí)  

ÚPD ANO ANO 

záměr vybudovat veřejné tábořiště na jihu obce ÚPD ANO ANO 
záměr rozšířit nabídku pracovních příležitostí – 
další plochy pro výrobu a skladování v Přízeři 

ÚPD ANO ANO 
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SWOT analýza 
 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
1 + na území se vyskytuje 

ložisko nerostných surovin 
- na území obce jsou 
poddolovaná území 

  
o 

2 + množství významných 
vodních zdrojů 
+ dostatek malých vodních 
toků (Jílovický, Přísahovský 
potok) 
+ potenciál využití toku Vltavy 
převážně pro rekreaci 

- nepostačující přirozená 
retenční schopnost území 
- na území se vyskytuje 
záplavové území a aktivní 
zóna záplavového území řeky 
Vltavy 
 

+ 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 obce je hřbitov 
+ obec má ČOV 
  

- v rámci obce se vyskytuje 
staré zátěže (skládka Přízeř) 
- návrat k méně ekologickému 
způsobu vytápění 

+ využívání nových technologií 
v průmyslu a při vytápění 
domácností 
 

 

o 

4 + vysoký podíl  území se 
zachovalou krajinou 
+ obec leží v místech 
krajinného rázu oblast 
Českokrumlovsko a Rožmberk 
+ v obci se vyskytuje PR 
Český Jílovec 
+ na území obce je vyhlášena 
NATURA 2000, EVL Vltava 
Rožmberk-Větřní 
+ koeficient ekologické stability 
8.99 

- nárazově vysoké zatížení 
krajiny turisty 
 

+ revitalizace vodních toků 
a údolních niv 
 

- zvyšující se návštěvnost 
území turisty 
 

+ 

5 + vyvážený podíl lesů 
a zemědělské půdy (lesy 
45.7%, zem.půda 45.9%) 
 

- velmi nízký podíl orné půdy 
ze zemědělské půdy 8,7% 
 

+ 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 
+ obec má ČOV 
+ značný počet turistických 
tras 
 

- 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  - pozvolný úbytek obyvatel od 
roku 2013 
- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
- saldo migrace -12! 

+ 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 
+ výborné podmínky pro 
turistiku, cykloturistiku, 
hipoturistiku a vodní turistiku 
+ dobré základní zázemí pro 
rozvoj cestovního ruchu 
+ na území obce jsou 2 
židovské hřbitovy 

- schází sportoviště + podpora rozvoje cestovního 
ruchu 
 

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

+ 

10 + silný potenciál území 
převážně pro cestovní ruch 
+ sezónně podporuje 
hospodářské podmínky vodní 
turistika 
 

- malá nabídka pracovních 
příležitostí 
- vysoký podíl nezaměstaných 
10.0% 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního kapitálu 
- převažuje vyjížďka za prací 
nad dojížďkou do obce 

+ 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 

- - 
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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 + 

+ 
7. sociodemografické podmínky - 

8. bydlení o 

9. rekreace + 

ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  - - 

o 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura + 

8. bydlení o 

9. rekreace + 

 

Problémy v obci 
Rožmberk nad Vltavou Kód obce: 545767 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

C. Závady sociální 
C.1 Snižování počtu obyvatel Nízké hodnoty přírůstku obyvatelstva, 

saldo migrace -7 
2014 UP 

C.4 Nedostatek pracovních příležitostí Malá nabídka pracovních příležitostí, 
vysoký podíl nezaměstaných 

2014 UP 

D. Závady urbanistické 
D.6 Neřízený rozvoj novostaveb, narušení 

tradiční struktury obce 
Nová výstavba tvoří samostatný 
celek, který s obcí není příliš 

2014 UP 

E. Problémy bránící budoucímu rozvoji obce 
E.1 Přítomnost brownfields Rožmberk nad Vltavou_2 2014 UP 
   2014  
F. Problémy občanské a technické vybavenosti 
F.1 Absence nebo špatná dostupnost Obci chybí sportovní hřiště 2014 UP 
Rizika v území 
R.1 Území ekologických rizik Skládka Přízeř 2014  
R.2 Poddolovaná území 1xbodově (Rožmberk n.Vltavou) 2014  
Ohrožení území 
 Ohrožení povodněmi Vymezeno záplavové území vod.toku 2014  
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26. Srnín 

        

 

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        obec 
První písemná zmínka:   1 400 
Kód obce:        536245 
Rozloha:         672 ha  
Počet obyvatel:      327 
Saldo migrace:      +3 
Přirozený přírůstek:    +2 
Celkový přírůstek:     +5  
Průměrný věk:      40.3 
Index stáří:       102.2 
Podíl nezaměstnaných osob:  3.8% (v září 2016 2.1%) 
Počet částí obce:     1 
Počet katastrálních území:  1 
 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 26. 

 

Části obce 
kód části obce název části obce 

136158 Srnín 

 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
736155 Srnín 

Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce  

Druh ÚPD  
Schválení či 

nabytí účinnosti 
Datum 

Územní plán obce Srnín (ÚPO)* Schváleno 14.11.2001 

Změna č. 1 ÚPO Schváleno 9.6.2005 

Změna č. 2 ÚPO Nabytí účinnosti  29.8.2011 

* - hranice obce v roce 2016 se liší od hranic obce v platné ÚPD 
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Záměry v obci na provedení změn v území 

Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 

ÚPD 
ÚPD již 
řešen 

N-OB5 Rozvojová oblast nadmístního významu 
Českokrumlovsko 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

návrh vodovodu  PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh kanalizace  PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh ČOV  PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh čerpací stanice odpadních vod  PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh automatické tlakové stanice (není v ÚAP) PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

záměr dalšího rozvoje bydlení ÚPD ANO ANO 
záměr rekonstrukce stávajících trafostanice 
„obec“ a budování nové trafostanice  

ÚPD ANO ANO 

záměr budování obslužných komunikací ÚPD ANO ANO 
záměr rozvojového plánu obce ÚPD NE  -  
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SWOT analýza 
 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
1 + nevyskytují se sesuvná 

území 
- poddolované území   

o 

2 + výskyt malých vodních toků 
(Srnínský, Kokotínský potok) 
+ výskyt vodních nádrží 

- při prudších povodních 
problémy s vodou až u silnice 
I.třídy č.39 (u Rájova) 

  
o 

3 + dlouhodobě se zlepšující 
kvalita životního prostředí 
  

- v obci není hřbitov + využívání nových technologií 
v průmyslu a při vytápění 
domácností 
 

 

o 

4 + na území se nachází CHKO 
a EVL 
+ koeficient ekologické stability 
5.59 

 
 

 - nízká motivace obyvatel ke 
zvyšování kvality životního 
prostředí svého okolí 

+ 

5 + velmi vysoký podíl lesů 
73.0% 
+ 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 
+ železniční spojení 

- všechny části obce nejsou 
napojeny na kanalizaci 
- obec nemá ČOV 

 

+ 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 
+ v obci jsou rozvojové plochy 
pro bydlení 

- 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 + v obci vede naučná stezka 
Granátník 
+ obcí procházejí cyklotrasy č. 
1127, 1135 a 1169  
+ obcí vedou turistické trasy 

- na území obce není 
železniční zastávka 

+ silný potenciál pro 
nepobytovou rekreaci 

 

+ 

10 + silný potenciál území 
převážně pro cestovní ruch 
+ nízká míra nezaměstnanosti 
3.8% 

- malá nabídka pracovních 
příležitostí 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního kapitálu 
- relativně vysoká 
nezaměstnanost 
- převažuje vyjížďka za prací 
nad dojížďkou do obce 

+ využití prostředků 
z rozvojových programů   
+ silný potenciál pro 
nepobytovou rekreaci 
 
 

- 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 + 

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 + 

 

Problémy v obci 
Srnín Kód obce: 536245 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

A. Závady dopravní 
A.1 Přetíženost obce dopravou  2016 UP 
A.2 Špatný technický stav komunikací  2016 V 
A.2 Nedostatečné parametry (šířkové a 

směrové uspořádání) komunikací 
 2016 UP 

A.8 Absence (potřeba) chodníku  2016 UP 
A.12 Překračování omezené rychlosti 

(ohrožování chodců) 
 2016 V 

B. Závady hygienické 
B.3 Hlučný provoz dopravy či průmyslového 

objektu 
 2016 UP 

B.5 Problémy se smogem Kotelna v Tovární ulici Carthamus 2016 UP 
B.6 Problémy s imisemi Kotelna v Tovární ulici Carthamus 2016 UP 
C. Závady sociální 
C.2 Stárnutí populace  2016 UP 
D. Závady estetické 
D.2 Přítomnost nevzhledných 

zemědělských areálů 
 2016 UP 

D.12 Negativní vlivy telekomunikačních 
zařízení (stožáry), větrných a 
fotovoltaických elektráren na krajinný 
ráz 

stožáry 2016 UP 

E. Závady Problémy bránící budoucímu rozvoji obce 
E.3 Přírodní, kulturní nebo technické limity 

omezující rozvoj obce 
CHKO 2014 UP 

F. Problémy občanské a technické vybavenosti 
F.6 Absence kanalizace V některých částech 2016 UP 
F.7 Absence ČOV  2014 UP 
Rizika v území 
R.2 Poddolovaná území 1xplošně(Srnín)   
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27. Světlík 

        

 

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        obec 
První písemná zmínka:   1 258 
Kód obce:        545813 
Rozloha:         2 681 ha  
Počet obyvatel:      228 
Saldo migrace:      0 
Přirozený přírůstek:    -2 
Celkový přírůstek:     -2  
Průměrný věk:      40.3 
Index stáří:       84.6 
Podíl nezaměstnaných osob:  14.9% (v září 2016 7.1%) 
Počet částí obce:     1 
Počet katastrálních území:  4 
 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 27. 
 

Části obce 
kód části obce název části obce 

160628 Světlík 

 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
760625 Světlík 
760633 Dvořetín 
760641 Pasovary 
781274 Velké Strážné 

Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce  

Druh ÚPD  
Schválení či 

nabytí účinnosti Datum 

Územní plán Světlík (ÚP)* Nabytí účinnosti 15.5.2012 

* - hranice obce v roce 2016 se liší od hranic obce v platné ÚPD 
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Záměry v obci na provedení změn v území 

Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 

ÚPD 
ÚPD již 
řešen 

návrh vodovodu dle PRVKUC změna č.5 ÚAP a dle 
PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh kanalizace dle PRVKUC změna č.5 ÚAP a dle 
PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh automatické tlakové stanice dle PRVKUC 
změna č.5 (není v ÚAP) 

ÚAP a dle 
PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh venkovního vedení elektrické sítě VN ÚAP a dle 
PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

záměr výstavby domů (B1 – B17 dle územního 
plánu obce = dle ÚP) 

ÚPD ANO ANO 

záměr obnovy osad Černíkov (B16) a Pasovary 
(B17) 

ÚPD ANO ANO 

záměr plochy TI1 dle ÚP – záměr technické 
infrastruktury v lokalitě poblíž stávající ČOV, 
rozšíření stávající zástavby a příslušenství pro 
ČOV 

ÚPD ANO ANO 

záměr plochy TI2 dle ÚP – záměr alternativního 
vodního zdroje 

ÚPD ANO ANO 

záměr ploch pro výrobu a skladování VS1 dle 
ÚP 

ÚPD ANO ANO 

záměr na rozvoj rekreace ÚPD ANO ANO 
záměr na vytvoření cyklostezky ÚPD ANO ANO 
záměr domu pro seniory ÚPD ANO ANO 
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SWOT analýza 
 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
1  + ložiska rašeliny (současně 

využívané) 
+ chráněné ložiskové území 
Šebanov a Černá v Pošumaví 

 - poddolovaná území 
Pasovary 1, Pasovary 2, 
Šebanov a Světlík – Svánkov 
(prostory po bývalé těžbě 
grafitu) 
- 2 lokality hald po těžbě nerud 

    

o 

2 + v obci je dostatek drobných 
vodních toků (Čertice, Strážný, 
Bučský, Lukavický,Sušský, 
Černý potok) 
+ v obci je několik vodních 
nádrží (např.Světlík)  

- velká část území je 
podmáčená 

  

o 

3 + dlouhodobě se zlepšující 
kvalita životního prostředí 
+ kvalitní pitná voda 
+ v obci je hřbitov 
  

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

+ využívání nových technologií 
v průmyslu a při vytápění 
domácností 
 

- setrvání dřívějšího způsobu 
vytápění 
 o 

4 + oblast krajinného rázu 
Českokrumlovsko 
+ výskyt přírodní památky PP 
Rašeliniště Bobovec a PP 
Kotlina pod Pláničským 
rybníkem 
+ památný strom Lípa srdčitá u 
bývalé osady Velké Strážné 
+ výskyt OP PR Pláničský 
rybník 
+ vysoký koeficient ekologické 
stability 3.65 

- fotovoltaická elektrárna   

+ 

5 + vyšší podíl lesů 33.8%  
+ vyšší podíl zemědělské půdy 
48.3% 
+ vysoký podíl trvalých 
travních porostů ze 
zemědělské půdy 90.9% 
 

- výskyt fotovoltaiky na 
zemědělské půdě  
- 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 
+ nové veřejné osvětleni 
+ nové silnice 
+ obec má vodovod 
+ obec je odkanalizovaná 
+ obec má ČOV 

- nízká vybavenost dopravní 
infrastrukturou potřebnou pro 
rozvoj cestovního ruchu  
- v obci není železnice 

+ využití dotačních titulů na 
zlepšení veřejné infrastruktury 
 

- omezování hromadné 
autobusové dopravy 

+ 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 
+ v obci je dětský lékař 
a praktický lékař 
 + obec má kulturní sál 
 + obec má sportoviště 
 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
- v obci před lety došlo ke 
zrušení základní školy 
 - v obci není mateřská školka 
 - policie až ve Větřní 
 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

- odliv obyvatel do jiných obcí 

+ 

8 + kvalitní obytné území 
+ obec má dostatek 
rozvojových ploch pro bydlení 
+ v obci je obchod COOP 
 

- nízký podíl výstavby bytů 
mimo rodinné domy 

+ využití dotačních programů 
EU na rekonstrukce domů 
 

 

+ 

9 + výborné geografické i 
přírodní podmínky pro rekreaci 
turistiku, cykloturistiku, 
hipoturistiku a vodní turistiku 
+ v obci je autocamping za 
kostelem 
+ v obci je ubytovací zařízení 
bývalá škola 
+ obcí vedou turistické trasy 
+ obcí vede cyklotrasa č.1245 
 

- opakovaně odmítnut návrh 
na cyklostezku 

+ podpora rozvoje cestovního 
ruchu 

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

o 

10 + silný potenciál území - malá nabídka pracovních + podpora činností nezávislých - snižování ekonomické síly - - 



AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2016                                                                                                           Město Český Krumlov 

strana 154   

  

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
převážně pro cestovní ruch 
+ charakter a množství 
výstavby v poslední době bylo 
pro obec přínosem 
 

příležitostí 
- velmi vysoká 
nezaměstnanost 14.9% 
- obec nemá dostatek 
rozvojových ploch pro 
průmysl/výrobu 
- převažuje vyjížďka za prací 
nad dojížďkou do obce 

na sezónních výkyvech 
+ využití prostředků 
z rozvojových programů 
+ možnost rozvoje především 
drobného podnikání (z 61 
podnikatelů je 41 drobných 
živnostníků) 

obyvatel 
 

 

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 + 

8. bydlení + 

9. rekreace o 

ekonomický 
  
  
  
  
  

10. hospodářské podmínky  - - 

- 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura + 

8. bydlení o 

9. rekreace o 

Problémy v obci 
Světlík Kód obce: 545813 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

A. Závady dopravní 
A.7 Absence (potřeba) cyklostezky Opakovaně odmítnut návrh na 

cyklostezku 
2014 UP 

B. Závady hygienické 
B.2 Existence starých zátěží území                     

a kontaminovaných plochy 
2 lokality hald po těžbě nerud 2014 UP 

C. Závady sociální 
C.1 Snižování počtu obyvatel Nízké hodnoty přírůstku 

obyvatelstva 
2014 UP 

C.4 Nedostatek pracovních příležitostí Malá nabídka pracovních příležitostí, 
velmi vysoká nezaměstnanost 

2014 UP 

D. Závady urbanistické 
D.12 Negativní vlivy telekomunikačních 

zařízení (stožáry), větrných                             
a fotovoltaických elektráren na krajinný 
ráz 

Fotovoltaická elektrárna 2014 UP 

E. Problémy bránící budoucímu rozvoji obce 

E.4 Nesoulad v ÚPD Nenavazující ÚSES v ÚP sousední 
obce Černá v Pošumaví 

2016 UP 

G.Specifické problémy obce 
G.1 Velká část území obce je podmáčená  2014 UP 
Rizika v území 
R.1 Území ekologických rizik Skládka Velké Strážné 2014 M 
R.2 Poddolovaná území 4xplošně(Světlík-Svánkov, Světlík, 

Pasovary 2, Šebanov), 1xbodově 
(Pasovary) 

2014 M 
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28. Větřní 

        

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        obec 
První písemná zmínka:   1 347 
Kód obce:        545830 
Rozloha:         2 714 ha  
Počet obyvatel:      3 993 
Saldo migrace:      -52 
Přirozený přírůstek:    +22 
Celkový přírůstek:     -30  
Průměrný věk:      39.4 
Index stáří:       82.2 
Podíl nezaměstnaných osob:  11.5% (v září 2016 9.8%) 
Počet částí obce:     8 
Počet katastrálních území:  5 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 28. 

Části obce 
kód části obce název části obce 

181170 Dobrné 
181196 Hašlovice 
181200 Lužná 
181218 Nahořany 
181234 Větřní 
181242 Zátoň 
181251 Zátoňské Dvory 
322211 Němče 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
781193 Hašlovice 
781215 Záhoří u Větřní 
781231 Větřní 
781240 Všeměry-Zátoň 
781258 Zátoňské Dvory 

Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce  

Druh ÚPD  
Schválení či 

nabytí účinnosti 
Datum 

Územní plán Větřní (ÚP) Nabytí účinnosti 21.10.2009 

Změna č. 1 ÚP Nabytí účinnosti 07.10.2016 
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Záměry v obci na provedení změn v území 

Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 

ÚPD 
ÚPD již 
řešen 

Ee13 VVN 110kV Větřní – Horní Planá, včetně 
elektrické stanice 110/22kV 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO ANO 

návrh vodovodu dle PRVKUC změna č.5 PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh kanalizace dle PRVKUC změna č.5 PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh čerpací stanice odpadních vod dle 
PRVKUC změna č.5 

PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh krajinné památkové zóny Chvalšinsko ÚAP NE  -  
záměr homogenizace silnice II/160 v úseku 
Český Krumlov – Rožmberk nad Vltavou (již 
není v ZÚR) 

ÚAP ANO ANO 

záměry další výstavby dle územního plánu obce ÚPD ANO ANO 

 

SWOT analýza 
 Silné stránky  Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
1 + ložiska rašeliny (současně 

využívané) 
- poddolovaná území (prostory 
po bývalé těžbě grafitu) 

  
o 

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

- nepostačující přirozená 
retenční schopnost území 
- na území obce zasahuje 
záplavové území a aktivní 
zóna záplavového území řeky 
Vltavy 

+ 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 obce je hřbitov 

- 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 podél Vltavy 
 

o 

4 + vyšší podíl  území se 
zachovalou krajinou 
+ koeficient ekologické stability 
3.16 
 

 + 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 + dostatečné zastoupení 
podílu lesů 44.8% 
a zemědělské půdy 40.7% 
v území 
 

- půdní a klimatické podmínky 
pro zemědělství nejsou 
optimální 
- nízký podíl orné půdy ze 
zemědělské půdy 29.5% 
 

+ 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 (vlečka) 
+ vysoké procento obyvatel 
napojených na vodovod 
a kanalizaci 
+ fungující hromadná doprava 

- nízká vybavenost dopravní 
infrastrukturou potřebnou pro 
rozvoj cestovního ruchu 
- některé části obce nejsou 
napojeny na vodovodní 
a kanalizační síť 

+ využití dotačních titulů na 
zlepšení veřejné infrastruktury 
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové dopravy 
 

+ 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 
+ obec má MŠ a ZŠ 
+ dostatečná kapacita MŠ i ZŠ 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně   
- přítomnost sociálně 
nepřizpůsobivých občanů  
- problematické soužití 
obyvatel 

 - odliv obyvatel do jiných obcí 
- příliv do sociálně vyloučené 
lokality 

o 

8 + kvalitní obytné území 
 

- nízký podíl výstavby bytů 
mimo rodinné domy 

+ využití dotačních programů 
EU na rekonstrukce domů 

 
+ 

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 
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 Silné stránky  Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
10 + vyvážený ekonomický růst 

+ blízkost města Český 
Krumlov - pro vyjížďku za prací 

- malá nabídka pracovních 
příležitostí 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního kapitálu 
- vysoká míra 
nezaměstnanosti 11.5% 
-nedostatek rozvojových ploch 
- převažuje vyjížďka za prací 
nad dojížďkou do obce 

+ 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 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 

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 

 

Problémy v obci 
Větřní Kód obce: 545830 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

A. Závady dopravní 
A.7 Absence (potřeba) cyklostezky  2016 UP 
A.9 Přítomnost bariér pro pěší  2016 V 
A.12 Překračování omezené rychlosti 

(ohrožování chodců) 
 2016 V 

B. Závady hygienické 
B.1 Existence černých skládek  2016 UP 
B.2 Existence starých zátěží území a 

kontaminovaných plochy 
 2016 UP 

B.3 Hlučný provoz dopravy či 
průmyslového objektu 

 2016 UP 

C. Závady sociální 
C.2 Stárnutí populace   2016 UP 
C.3 Problematické soužití obyvatel  2016 V 
C.4 Nedostatek pracovních příležitostí  2016 UP 
C.7 Chybí (ubývají) akce podporující 

společenský život v obci 
 2016 V 

C.8 Přítomnost sociálně nepřizpůsobivých 
občanů 

 2016 V 

D. Závady urbanistické 
D.1 Přítomnost nevzhledných 

průmyslových areálů 
 2016 UP 

D.2 Přítomnost nevzhledných 
zemědělských areálů 

 2016 UP 
D.3 Urbanistické závady – nevhodná forma 

zástavby 
 2016 UP 
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Větřní Kód obce: 545830 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

D.5 Nejasné pozice center venkovských 
sídelních útvarů 

 2016 UP 

D.10 Nevhodné stavební zásahy do objektů 
(v rozporu s jejich původním účelem) 

 2016 UP 

D.11 Chátrání nevyužívaných objektů a 
souborů, např. historického fondu 
průmyslové architektury 

 2016 UP 

E. Problémy bránící budoucímu rozvoji obce 

E.4 Nesoulad ÚPD Nenavazující ÚSES se sousední 
obcí Bohdalovice 

M UP 

F. Problémy občanské a technické vybavenosti  
F.1 Absence nebo špatná dostupnost 

základního občanského vybavení 
(obchod, zdravotní zařízení, 
restaurace, školka a škola) 

 2016 UP 

F.4 Nekvalitní zázemí pro cestující 
veřejnou dopravou 

 2016 UP 

F.6 Absence kanalizace  2016 UP 
F.7 Absence ČOV  2016 UP 
F.9 Vysoký podíl využití neobnovitelných  2016 UP 
Rizika v území 
R.1 Území ekologických rizik Skládka Hašlovice, Jistebník, Větřní, 

Záhoří, Bartyzal, Němče – U 
Internátu  

  

R.2 Poddolovaná území 2xplošně(Větřní-Němčice, Větřní), 
2xbodově (Hašlovice, Český 
Krumlov-Dubový vrch) 

  

Ohrožení území 
 Ohrožení povodněmi Vymezeno záplavové území 

vod.toku Vltava, + ohrožení malými 
vodními toky – budují se 
protipovodňová opatření a varovný 
systém 
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29. Věžovatá Pláně 

        

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        obec 
První písemná zmínka:   1 358 
Kód obce:        536300 
Rozloha:         480 ha  
Počet obyvatel:      139 
Saldo migrace:      0 
Přirozený přírůstek:    +2 
Celkový přírůstek:     +2  
Průměrný věk:      40.3 
Index stáří:       82.1 
Podíl nezaměstnaných osob:  1.1% (v září 2016 2.3%) 
Počet částí obce:     2 
Počet katastrálních území:  1 
 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 29. 
 

Části obce 
kód části obce název části obce 

193666 Dolní Pláně 
193682 Věžovatá Pláně 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
793680 Věžovatá Pláně 

Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce  

Druh ÚPD  
Schválení či 

nabytí účinnosti 
Datum 

Územní plán obce Věžovatá Pláně (ÚPO)* Schváleno 22.9.2003 

Změna č. 1 ÚPO Schváleno 12.3.2006 

Změna č. 2 ÚPO Schváleno 14.12.2006 

Změna č. 3 ÚPO Nabytí účinnosti 13.7.2010 

Změna č. 4 ÚPO Nabytí účinnosti 20.6.2014 

* - hranice obce v roce 2016 se liší od hranic obce v platné ÚPD 
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Záměry v obci na provedení změn v území 

Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 

ÚPD 
ÚPD již 
řešen 

Ee3 VVN 110kV Přídolí – Kaplice, včetně 
elektrické stanice 110/22Kv 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

Ee13 VVN 110kV Větřní – Horní Planá, včetně 
elektrické stanice 110/22kV 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

návrh vodovodu  PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh kanalizace  PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh ČOV (není v ÚAP) PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh automatické tlakové stanice (není v ÚAP) PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh vodojemu (není v ÚAP) PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 
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SWOT analýza 
 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
1 + nevyskytuje se sesuvné 

území 
- poddolované území   

o 

2 + výskyt drobných vodních 
toků (Zubčický, Jílecký potok) 

   
o 

3 + na území obce je hřbitov  - na území jsou staré zátěže 
- výskyt odvalu po těžbě rud 
- obec nemá ČOV 

+ záměr vybudování ČOV  
o 

4 + na území se nachází PP 
Poluška 
+ koeficient ekologické stability 
3.69 

  - nízká motivace obyvatel ke 
zvyšování kvality životního 
prostředí svého okolí 

+ 

5 + vysoký podíl lesů 53.2% 
+ vysoký podíl zemědělské 
půdy 40.1% 
 

- nížší podíl orné půdy ze 
zemědělské půdy 37.2% 
 

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

- pokračující zábor půdy na 
výstavbu  
 o 

6 + vysoké procento obyvatel 
napojených na vodovod 
a kanalizace 

- nízká vybavenost dopravní 
infrastrukturou potřebnou pro 
rozvoj cestovního ruchu  

 - omezování hromadné 
autobusové a vlakové dopravy 
 

o 

7 + vyrovnaný přirozený 
přírůstek obyvatel 
+ pozvolné zvyšování počtu 
obyvatel 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
- obec nemá MŠ ani ZŠ 

+ 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 + v obci je provozovaná 
lyžařská sjezdovka 

   
o 

10 + nízká míra nezaměstnanosti 
1.1% 
+ vyvážený ekonomický růst 

- malá nabídka pracovních 
příležitostí 
- nedostatek investičních 
zdrojů a základního kapitálu 
- převažuje vyjížďka za prací 
nad dojížďkou do obce 

+ využití prostředků 
z rozvojových programů 

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

o 

 

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  o 

o 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura o 

8. bydlení o 

9. rekreace o 
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Problémy v obci 
Věžovatá Pláně Kód obce: 536300 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

B. Závady hygienické 
B.2 Existence starých zátěží území a 

kontaminovaných plochy 
Výskyt odvalu po těžbě rud 2014 UP 

Rizika v území 
R.1 Území ekologických rizik Věžovatá Pláně v blízkosti rybníků 2014  
R.2 Poddolovaná území 1xbodově (Věžovatá Pláně) 2014  
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30. Vyšší Brod 

        

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        město 
První písemná zmínka:   1 259 
Kód obce:        545848 
Rozloha:         6 976 ha  
Počet obyvatel:      2 528 
Saldo migrace:      -16 
Přirozený přírůstek:    +24 
Celkový přírůstek:     +8  
Průměrný věk:      40.3 
Index stáří:       92.5 
Podíl nezaměstnaných osob:  7.4% (v září 2016 5.4%) 
Počet částí obce:     8 
Počet katastrálních území:  7 
 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 30. 
 

Části obce 
kód části obce název části obce 

188948 Dolní Drkolná 
087114 Dolní Jílovice 
404039 Herbertov 
188956 Hrudkov 
188964 Lachovice 
188972 Studánky 
188981 Těchoraz 
188999 Vyšší Brod 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
687111 Bolechy 
788945 Dolní Drkolná 
788988 Herbertov 
788953 Hrudkov 
788970 Studánky u Vyššího Brodu 
789003 Svatomírov 
788996 Vyšší Brod 
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Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce  

Druh ÚPD  Schválení či 
nabytí účinnosti 

Datum 

Územní plán obce Vyšší Brod (ÚPO)* Schváleno 30.9.2002 

Změna č. 1 ÚPO Schváleno 18.12.2006 

Změna č. 2 ÚPO Nabytí účinnosti 28.2.2010 

Změna č. 3 ÚPO Nabytí účinnosti 10.1.2011 

Změna č. 4 ÚPO Nabytí účinnosti 11.7.2013 

Změna č. 5 ÚPO Nabytí účinnosti 4.6.2013 

* - hranice obce v roce 2016 se liší od hranic obce v platné ÚPD 

Záměry v obci na provedení změn v území 

Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 

ÚPD 
ÚPD již 
řešen 

SOB1 Specifická oblast republikového významu 
Šumava 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

SR22 Lipno - Kramolín   ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

L/C Větší Vltavice na Větší Vltavici ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

návrh vodovodu PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh kanalizace  PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh čerpací stanice odpadních vod  PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh úpravny vody  PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh vodojemu (není v ÚAP) PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh krajinné památkové zóny Rožmbersko ÚAP NE  -  
záměr odkanalizování části Těchoráz plus nové 
povrchy silnic a nové chodníky 

dotazník ANO NE 

záměr na další rozšíření kanalizace dotazník ANO NE 
záměr na odklon dopravy dotazník ANO NE 
záměr na rozšíření sportoviště vedle 
fotbalového hřiště 

dotazník ANO NE 

záměr rozšíření MŠ alespoň o 1 třídu dotazník NE  -  
záměry nové výstavby (obec má od SPU nové 
plochy a ÚS na ZTV pro 14 domů - 1. etapa 
k vodárně, bude následovat 2. etapa – bude 
doplněno v novém ÚP) 

dotazník ANO NE 

záměr na výstavbu pro průmysl a výrobu (louka 
na jihu obce – snaha o řešení v rámci územního 
plánu) 

dotazník ANO NE 

záměr na omezovače rychlosti v obci dotazník NE  -  
záměr rozšíření dětského hřiště u zdravotního 
střediska a vybudování víceúčelového hřiště 
v areálu FC DYNAMO Vyšší Brod 

dotazník ANO ANO 

záměr rozšíření sportoviště za školou dotazník NE  -  
záměr na vlek dotazník ANO NE 
záměr přebudování kina na víceúčelové 
zařízení 

dotazník NE -  

záměr cyklostezky Vyšší Brod – Český Krumlov dotazník ANO NE 
odpočinková zóna Studánky dotazník ANO NE 
přestavba smuteční síně dotazník NE -  
rozšiřování parkovacích místa na sídlišti dotazník ANO NE 
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SWOT analýza 
 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
1 + ložisko nerostných surovin 

pro štěrkopísek Loučovice-
Kyselov 

- poddolované území Bolechy-
Hodslavský vrch 

  
o 

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

- nepostačující přirozená 
retenční schopnost území 
- Menší a Větší Vltavice 
problém při deštích 
- na území obce se vyskytují 
záplavová území a aktivní 
zóna záplavového území řeky 
Vltavy 

+ 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 
+ kvalitní pitné vody 
(kojenecká voda) 
+ na území obce je hřbitov 
+ obec má ČOV  

- v rámci obce se vyskytují 
staré zátěže (skládka Bolechy, 
skládka Bolechy II, Čertova 
stěna, Studánky) 
- návrat k méně ekologickému 
způsobu vytápění 
- odpad od turistů kolem řeky 
- bioplynová stanice Kyselov 
zapáchá 

+ využívání nových technologií 
v průmyslu a při vytápění 
domácností (plynofikace, 
tepelná čerpadla)  
 

- rostoucí hustota silniční 
dopravy do Rakouska 

o 

4 + území dlouhodobě 
nedotčená lidským osídlením  
+ vysoký podíl  území se 
zachovalou krajinou 
+ na území se nachází PP 
Vyšebrodsko 
+ výskyt NPR Čertova stěna-
Luč 
+ 2x památný strom (Dub 
u Čertovy stěny, Lípa u Dolní 
Drkolné) 
+EVL Čertova stěna-Luč 
+ výskyt LAPV Větší Vltavice 
+ koeficient ekologické stability 
3.93 

 + využití vysokého potenciálu 
nenarušené krajiny 
 

- zvyšující se návštěvnost 
území turisty 
 
 

+ 

5 + vyvážený podíl lesů 45.3% 
a zemědělské půdy 42.9% 
 

- nižší podíl orné půdy ze 
zemědělské půdy 25.2%  
- málo využitá zemědělská 
půda (jen sekání, málo 
pěstování) 

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

- pokračující zábor půdy na 
výstavbu a těžbu 
 o 
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 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
6 + dobrá základní silniční síť  

+ železniční spojení 
+ vysoké procento obyvatel 
napojených na vodovod 
a kanalizaci 
+ existence ČOV 
+ hraniční přechod 
+ značný počet turistických 
tras 
+ cyklotrasy 

  + využití Vltavské vodní cesty 
pro turistické účely  
+ zefektivnit dopravu (menší 
autobusy)  
+ záměr cyklostezky Vyšší 
Brod - Herbertov 
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové dopravy 
 

+ 

7 + vysoký přirozený přírůstek 
obyvatel (+24) 
+ obec má MŠ a ZŠ 
s dostatečnou kapacitou 
+ v obci je lékař 
+ z hlediska sídelní struktury je 
obec v daném území poměrně 
významná (obec s pověřeným 
úřadem) 

- nízké hodnoty přírůstku 
obyvatelstva obecně 
- celkový přírůstek 
v posledních šesti letech 
převážně záporný 
- saldo migrace -16 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

- odliv obyvatel do jiných obcí 

+ 

8 + kvalitní obytné území 
+ dostatek rozvojových ploch 
pro bydlení 
 

- nízký podíl výstavby bytů 
mimo rodinné domy 
 

+ využití dotačních programů 
EU na rekonstrukce domů 

 

o 

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 
+ dostatek nabídek 
zahrnujících vícedenní pobyt 

- v obci ubytovna (malá 
kapacita) 
- případy vandalizmu (vlaky 
s vodáky) 
- nepořádek kolem vody 
(vodáci) 
- zchátralé objekty 

+ podpora rozvoje cestovního 
ruchu 
+ pestrost služeb 
+ další rozvoj turistických 
aktivit 
+ záměr cyklostezky Vyšší 
Brod – Herbertov  
+ církevní restituce: obnovení 
kláštera a pivovaru 
+ navrácení lesů církvi (lepší 
hospodaření) 

 - živelná výstavba rekreačního 
zázemí bez jednotného 
konceptu a podporující 
infrastruktury 
 

+ 

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

- malá nabídka pracovních 
příležitostí 
- nedostatek rozvojových ploch 
pro průmysl 
- vysoká míra sezónní 
nezaměstnanosti 
- převažuje vyjížďka za prací 
nad dojížďkou do obce 
- průměrná míra 
nezaměstnanosti 7,4% 
 

+ rozvoj přeshraniční 
spolupráce s Rakouskem 
+ podpora činností nezávislých 
na sezónních výkyvech 
+ využití prostředků 
z rozvojových programů 
+ zaměstnavatel 
masokombinát Bad Leonfelden 

- snižování ekonomické síly 
obyvatel (stárnutí, dojíždění za 
prací) 
- rušení pracovních míst (2006 
– léčebna Hrudkov, 2010 – 
výroba dveří SAPELI) 
 

- - 

 

 

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  - - 

o 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura + 

8. bydlení o 

9. rekreace + 
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Problémy v obci 
Vyšší Brod Kód obce: 545848 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

A. Závady dopravní 
A.1 Přetíženost obce dopravou  2016 UP 
A.2 Špatný technický stav komunikací  2014 V 
A.3 Nedostatečné parametry (šířkové                

a směrové uspořádání) komunikací 
 2014 UP 

A.4 Kolize osobní a veřejné dopravy  2014 UP 
A.5 Nepřehledná křižovatka  2014 UP 
A.6 Absence parkovacích ploch V sezóně a v horní části náměstí 

celoročně a bytová výstavba 
2014 UP 

A.7 Absence (potřeba) cyklostezky  2014 UP 
A.8 Absence (potřeba) chodníku Kolem nákupních center 2016 UP 
A.9 Přítomnost bariér pro pěší  2014 V 
A.11 Špatná dopravní obslužnost veřejnou 

dopravou 
 2014 V 

A.12 Překračování omezené rychlosti 
(ohrožování chodců) 

Omezovač rychlosti 2014 V 

A.13 Sezónní parkoviště  2016 UP 
A.14 Úrovňové křížení se železničními 

tratěmi 
3 křížení jsou problém (zarostlé, 
občas nehody) 

2014 UP 

B. Závady hygienické 
B.1 Existence černých skládek Vývoz rakouského odpadu 2014 UP 
B.3 Hlučný provoz dopravy  2014 UP 
B.5 Problémy se smogem V zimním období inverze 2014 UP 
B.6 Problémy s imisemi Doprava dole na náměstí 2014 UP 
C. Závady sociální 
C.1 Snižování počtu obyvatel  2016 UP 
C.2 Stárnutí populace  2014 UP 
C.3 Problematické soužití obyvatel Asiaté v paneláku 2014 V 
C.4 Nedostatek pracovních příležitostí Zrušeny: SAPELI dveře, léčebna, 2014 UP 
C.5 Nedostatečná bezpečnost obyvatel Zrušeno obvodní oddělení 2013 nyní 

služebna Lipno 
2014 V 

C.6 Nedostatečná péče o seniory                        
a zdravotně postižené 

Dům s pečovatelskou službou - 
nedostačující 

2014 V 

C.8 Přítomnost sociálně nepřizpůsobivých 
občanů 

Občasně 2014 V 

D. Závady urbanistické 
D.1 Přítomnost nevzhledných průmyslových 

areálů 
Bývalá léčebna HRUDKOV, 
myslivna, 
bývalé ředitelství statků Těchoraz 

2014 UP 

D.2 Přítomnost nevzhledných 
zemědělských areálů 

Opuštěné statky Drkolná 2014 UP 

D.3 Nevhodná forma zástavby Asiaté - přístavby náměstí 2014 UP 
D.4 Rozpory ve vyváženosti měřítka 

zástavby ve venkovských sídlech 
Proporční vztah obytných území               
a velkých průmyslových a 
zemědělských areálů. - Studánky - 
hala Vietnamců 
 

2016 UP 

D.6 Neřízený rozvoj novostaveb, narušení 
tradiční struktury obce 
předimenzováním zastavitelných ploch  

 2014 UP 

D.9 Nevhodné terénní úpravy Studánky 
zásahy Asiatů do domů 

2016 UP 
D.10 Nevhodné stavební zásahy do objektů Na náměstí církev Cisterciáni 

zásahy Asiatů do domů 
2014 V 

D.11 Chátrání nevyužívaných objektů                       
a souborů 

Pivovar, OPBH Most a barvy, laky 2014 UP 
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Vyšší Brod Kód obce: 545848 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

D.12 Negativní vlivy fotovoltaických 
elektráren 
na krajinný ráz  

větrné elektrárny v Rakousku 2014 UP 

E. Problémy bránící budoucímu rozvoji obce 
E.1 Přítomnost brownfields Herbertov, Hrudkov, býv. Dřevařské 

závody u Lipno II 
2014 UP 

F. Problémy občanské a technické vybavenosti 
F.1 Absence nebo špatná dostupnost 

základního občanského vybavení 
V oblasti zdravotnictví – lékařská 
pohotovost 

2014 UP 

F.2 Špatný stav či nedostatek mobiliáře            
v obci 

Dětské hřiště – rozšíření                           
a víceúčelové hřiště 

2014 V 

F.4 Nekvalitní zázemí pro cestující veřejnou 
dopravou 

Autobusové zastávky 2014 UP 

F.9 Vysoký podíl využití neobnovitelných 
zdrojů energie 

1/3 města -> problém především 
v dolní části náměstí 

2014 UP 

G.Specifické problémy obce 
G.1 Plovoucí vory na Vltavě (bary) 2014 V 
G.2 Prostituce - zákaz provozování na území obce Dolní Dvořiště způsobil přesun         

a koncentraci na cestě od křižovatky silnic č. 160 a č.163 do Vyššího Brodu 
2014 V 

G.3 Studánky ztrácejí charakter venkovského sídla 2014 V 
Rizika v území 
R.1 Území ekologických rizik Skládka Bolechy, Bolechy II., 

Studánky, Čertova Stěna 
  

R.2 Poddolovaná území 1x plošně (Bolechy-Hodslavský vrch)   
Ohrožení území 
 Ohrožení povodněmi Vymezeno záplavové území   
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31. Zlatá Koruna 

        

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        obec 
První písemná zmínka:   1 263 
Kód obce:        545864 
Rozloha:         882 ha  
Počet obyvatel:      768 
Saldo migrace:      +24 
Přirozený přírůstek:    -3 
Celkový přírůstek:     +21  
Průměrný věk:      41.2 
Index stáří:       98.5 
Podíl nezaměstnaných osob:  4.9% (v září 2016 3.8%) 
Počet částí obce:     3 
Počet katastrálních území:  3 
 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 31. 

Části obce 
kód části obce název části obce 

193020 Plešovice 
193038 Rájov 
193046 Zlatá Koruna 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
793027 Plešovice 
793035 Rájov 
793043 Zlatá Koruna 

Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce  

Druh ÚPD  
Schválení či 

nabytí účinnosti 
Datum 

Územní plán obce Zlatá Koruna (ÚPO)* Schváleno 10.5.2005 

Změna č. 1 ÚPO Schváleno 5.10.2006 

Změna č. 2 ÚPO Nabytí účinnosti 4.8.2008 

Změna č. 3 ÚPO Nabytí účinnosti 4.1.2013 

* - hranice obce v roce 2016 se liší od hranic obce v platné ÚPD 
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Záměry v obci na provedení změn v území 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Popis záměru Zdroj záměru 
Řešitelné 

ÚPD 
ÚPD již 
řešen 

N-OB5 Rozvojová oblast nadmístního významu 
Českokrumlovsko 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

D13/1 Silnice I/39 - úsek Dolní Třebonín – Rájov ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

D13/2 Silnice I/39 - úsek Rájov - Český Krumlov 
(východ) 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

D/J Napojení Českého Krumlova na IV. TŽK ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

návrh vodovodu  PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh kanalizace  PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh ČOV Rájov – zrealizováno 2011-2012 PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh ČOV Zlatá Koruna  PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh ČOV Plešovice  PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh čerpací stanice odpadních vod Zlatá 
Koruna  

PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh 2 nemovitých kulturních památek ÚAP NE  -  
návrh silnice I. třídy  ÚAP ANO ANO 
záměr na řešení stavu silnice Zátiší-Plešovice dotazník NE  - 
záměr na cyklostezky podél Vltavy – zatím není 
jasné, zda bude levobřežní či pravobřežní 

dotazník ANO NE 

záměr oprav, úprav a dostaveb inženýrských sítí 
ve Zlaté Koruně - horní části 

dotazník ANO  

záměr oprav, úprav a účelného využití 
stávajícího bytového a nebytového fondu 

dotazník NE -  

záměr výstavby víceúčelového sportoviště 
(hřiště) ve Zlaté Koruně – horní části a Rájova 

dotazník ANO NE 

záměr opravy a dostavby komunikací (účelové 
komunikace, místní komunikace) 

dotazník ANO NE 
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SWOT analýza 

 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
1 + neexistence sesuvných 

území 
+ výskyt CHLÚ v území 
(Plešovice-Holubov) 
+ výskyt dobývacího prostoru 
Plešovice 

- blízkost lomu Plešovice a 
zastavěného území 

+ budoucí využití ložisek 
nerostných surovin 
 

- střety zájmů těžby 
s ochranou životního prostředí 

+ 

2 + množství významných 
vodních zdrojů 
+ potenciál využití toku Vltavy 
převážně pro rekreaci 
+ výskyt malých vodních toků 
Kokotínský, Plešovický potok 

- nepostačující přirozená 
retenční schopnost území 
- výskyt záplavového území 
a aktivní zóny záplavového 
území řeky Vltavy 
 

+ 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 obce je hřbitov  
+ obec má ČOV  

- v rámci obce se vyskytuje 
území s umístěnými 
nebezpečnými látkami (sklad 
trhavin Plešovice) 
- 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 
Blanský les 
+ výskyt přírodní památky PP 
Vltava u Blanského lesa 
+ památný strom 2x lípa 
velkolistá 
+ NATUR 2000 - EVL Blanský 
les 
+ koeficient ekologické stability 
1.26 

 + využití vysokého potenciálu 
nenarušené krajiny 
 

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

+ 

5 + vysoký podíl zemědělské 
půdy 50.1% 
+ vysoký podíl orné půdy ze 
zemědělské půdy 56.7% 

- 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  
+ v obci je zastávka 
+ vysoké procento obyvatel 
napojených na vodovod a 
kanalizaci 
+ 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 
(problém úzká silnice Zátiší-
Plešovice) 

+ využití Vltavské vodní cesty 
pro turistické účely   
+ vybudování cyklostezky 
podél břehu Vltavy a podél 
silnice I/39 
 

- omezování hromadné 
autobusové a vlakové dopravy 
 

+ 

7 + příliv obyvatel do menších 
sídel a zvyšování jejich 
životaschopnosti 
+ obec má MŠ s dostatečnou 
kapacitou 
+ saldo migrace +24 
+ za poslední tři roky se 
snižuje index stáří 

- vysoký podíl stárnoucích 
obyvatel  
- průměrný věk 41.2 let  
- obec nemá ZŠ 
- přirozený přírůstek -3 
 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 
+ snaha o obnovu ZŠ (není 
zájem ze strany rodičů) 

- odliv obyvatel do jiných obcí 
- stárnutí populace 

o 

8 + kvalitní obytné území 
+ obec má dostatek sportovišť 

- nízký podíl výstavby bytů 
mimo rodinné domy 

+ využití dotačních programů 
EU na rekonstrukce domů 
+ obec chce jedno multifunkční 
hřiště 

 

+ 

9 + turistika přináší pracovní 
příležitosti 
+ v obci je dostatek 
ubytovacích zařízení 

- přeplněnost centra obce 
v turistické sezóně 

+ pěší trasy a cyklotrasy podél 
řeky 
+ cyklopropojení s okolními 
obcemi (Mojné, Český 
Krumlov) 

 

+ 

10 + nižší míra nezaměstnanosti 
4.9%  
+ silný potenciál území 
převážně pro cestovní ruch 
 

- malá nabídka pracovních 
příležitostí 
- nedostatek rozvojových ploch 
- převažuje vyjížďka za prací 
nad dojížďkou do obce 

 - 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 + 

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  + 

+ 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura + 

8. bydlení o 

9. rekreace + 

Problémy v obci 
Zlatá Koruna Kód obce: 545864 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

A. Závady dopravní 
A.1 Přetíženost obce dopravou Sezónně – v létě 2014 UP 
A.2 Špatný technický stav komunikací  2014 V 
A.3 Nedostatečné parametry (šířkové a 

směrové uspořádání) komunikací 
Silnice Zátiší- Plešovice 2014 UP 

A.5 Nepřehledná křižovatka Náves (problém sezónně léto) 2014 UP 
A.6 Absence parkovacích ploch Ve dvou lokalitách – v historické části 

a v horní Zlaté Koruně 
2014 UP 

A.7 Absence (potřeba) cyklostezky Nová cyklostezka je do Rájova, 
záměr na cyklostezky podél Vltavy – 
spor zda má být levobřežní či 
pravobřežní 

2014 UP 

A.8 Absence (potřeba) chodníku Na návsi – chce to komplexní řešení 2014 UP 
A.12 Překračování omezené rychlosti 

(ohrožování chodců) 
 2014 V 

A.14 Úrovňové křížení se železničními 
tratěmi 

Špatný technický stav, ale probíhá 
revitalizaci 
trati – přejezdy se budou v rámci 
revitalizace trati do dvou let 

2014 UP 

B. Závady hygienické 
B.3 Hlučný provoz dopravy či 

průmyslového objektu 
Lom Plešovice - ale je významným 
zaměstnavatelem, provoz lomu se 
snaží být ohleduplný 

2014 UP 

C. Závady sociální 
C.2 Stárnutí populace  2014 UP 
C.3 Problematické soužití obyvatel Občas přestupky, sousedské spory 2014 V 

C.5 Nedostatečná bezpečnost obyvatel V létě horší – souvisí s turismem 2014 V 
E. Problémy bránící budoucímu rozvoji obce 
E.1 Přítomnost brownfields Zlatá Koruna_1 2014 UP 
E.3 Přírodní, kulturní nebo technické limity 

omezující rozvoj obce 
Od roku 2005 Zlatá Koruna 
má statut VPZ, přítomnost CHKO 

2014 UP 

Ohrožení území 
 Ohrožení povodněmi Vymezeno zápl.území toku Vltava 2014  

 Objekt s nebezpečnými látkami Sklad výbušnin Plešovice   

 Zranitelná oblast k.ú.Zlatá Koruna, Rájov 2016  
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32. Zubčice 

        

Charakteristika obce (k 31.12.2015) 
Statut:        obec 
První písemná zmínka:   1 358 
Kód obce:        545872 
Rozloha:         949 ha  
Počet obyvatel:      429 
Saldo migrace:      -2 
Přirozený přírůstek:    -2 
Celkový přírůstek:     -4 
Průměrný věk:      39.2 
Index stáří:       84.1 
Podíl nezaměstnaných osob:  2.8% (v září 2016 2.5%) 
Počet částí obce:     3 
Počet katastrálních území:  1 
 
Další statistické údaje charakterizující obec v letech 2009-2015, viz Příloha 32. 

 

Části obce 
kód části obce název části obce 

193674 Markvartice 
193691 Zubčice 
193704 Zubčická Lhotka 

Katastrální území 
číslo k.ú. název k.ú. 
793698 Zubčice 

 

Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce  

Druh ÚPD  
Schválení či 

nabytí účinnosti 
Datum 

Územní plán obce Zubčice (ÚPO)* Schváleno 18.6.2001 

Změna č. 1 ÚPO Schváleno 31.5.2006 

Změna č. 2 ÚPO Nabytí účinnosti  8.9.2010 

* - hranice obce v roce 2016 se liší od hranic obce v platné ÚPD 
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Záměry v obci na provedení změn v území 

Popis záměru Zdroj záměru Řešitelné 
ÚPD 

ÚPD již 
řešen 

OS6 Rozvojová osa republikového významu 
Praha - České Budějovice – hranice ČR 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

D2/1 Rychlostní silnice R3 - úsek Dolní 
Třebonín - Dolní Dvořiště 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

D3/6 IV. tranzitní železniční koridor - úsek 
České Budějovice (Hodějovice) - Horní Dvořiště 
(státní hranice) 

ZÚR ve znění 
3. aktualizace 

ANO NE 

návrh vodovodu  PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh kanalizace  PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

návrh ČOV  PRVKUC 
změna č.5 

ANO ANO 

zemědělský areál Zubčická Lhotka - brownfield ÚAP ANO ANO 
záměr na rozšíření kanalizace dotazník ANO ANO 
záměr pokračovat v bytové výstavbě dotazník ANO ANO 
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SWOT analýza 
 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhodnocení 
1 V území se zkoumané jevy nevyskytují. o 
2 + výskyt malých vodních toků 

(Markvartický, Zubčický potok) 
+ výskyt vodních nádrží 
(Šindelář) 

- problém s vodní nádrží – 
znečištění vodních ploch a 
vodních toků Šindelář 
(odpadní vody) 

  

o 

3 + dlouhodobě se zlepšující 
kvalita životního prostředí 
  

- v rámci obce se vyskytuje 
území ekologických rizik 
(skládka Zubčice) 
- návrat k méně ekologickému 
způsobu vytápění 
- existence černých skládek 
- hlučný provoz průmyslového 
objektu 

+ využívání nových technologií 
v průmyslu a při vytápění 
domácností 
 

 

- 

4 + koeficient ekologické stability 
1.02 

   
o 

5 + vysoký podíl zemědělské 
půdy 64,3% (průměr za SO 
ORP je 32,4%) 
+ vysoký podíl orné půdy ze 
zemědělské půdy 66,0% 
(průměr za ORP je 28,8%) 

- půdní a klimatické podmínky 
pro zemědělství nejsou 
optimální 
- nižší podíl lesů 26,7% 
(průměr za SO ORP je 48,2%) 

+ podpora orientace 
zemědělství na tvorbu a 
údržbu krajiny 
 

 
 

o 

6 + vysoké procento obyvatel 
napojených na vodovod                           
a kanalizaci 
- plánována výstavba 
vodovodu a kanalizace 

- nízká vybavenost dopravní 
infrastrukturou potřebnou pro 
rozvoj cestovního ruchu  
- chybí ČOV 

 
 

- omezování hromadné 
autobusové dopravy 
 o 

7 + pozvolný nárůst obyvatel za 
posledních deset let 
+ obec má MŠ a 1. stupeň ZŠ 
s dostatečnou kapacitou 

- záporný přirozený přírůstek 
za poslední rok 
- záporné saldo migrace za 
poslední rok 

+ stabilně rostoucí počet 
obyvatel 

- odliv obyvatel do jiných obcí 
- stárnutí obyvatel 

o 

8 + kvalitní obytné území 
+ dostatek rozvojových ploch 
pro bydlení 

- nízký podíl výstavby bytů 
mimo rodinné domy 
- obci schází sporotoviště 

+ využití dotačních programů 
EU na rekonstrukce domů 

 
+ 

9 + výborné geografické i 
přírodní podmínky pro rekreaci  
+ obcí prochází cyklotrasa 
č.1199                                   
+ obcí prochází turistická trasa 

- schází sportoviště  - neexistence nabídky 
turistických aktivit 
- nedostatečná propagace 
regionu 

o 

10 + nízká míra nezaměstnanosti 
2,8%  
+ silný potenciál území 
převážně pro cestovní ruch 
+ vyvážený ekonomický růst 
+ dostatek rozvojových ploch 
pro průmysl 

- malá nabídka pracovních 
příležitostí 
- převažuje vyjížďka za prací 
nad dojížďkou do obce 

+ dostatek rozvojových ploch 
pro průmysl 

- 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 o 

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 

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 
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Problémy v obci 
Zubčice Kód obce: 545872 

Index Popis Charakteristika Problém 
od roku 

Typ 
ZUR/UP/V 

A. Závady dopravní 
A.8 Absence (potřeba) chodníku  2014 UP 
A.12 Překračování omezené rychlosti  2014 V 
B. Závady hygienické 
B.1 Existence černých skládek  2014 UP 
B.3 Hlučný provoz dopravy či  2014 UP 
B.7 Znečištění vodních ploch a vodních Rybník Šindelář 2014 UP 
E. Problémy bránící budoucímu rozvoji obce 
E.1 Přítomnost brownfields Zubčice_2 2014 UP 
F. Problémy občanské a technické vybavenosti 
F.1 Absence nebo špatná dostupnost 

základního občanského vybavení 
Obci chybí sportovní hřiště 2014 UP 

F.6 Absence kanalizace V plánu je její brzká výstavba nebo 
rozšíření kanalizace (v horizontu 
dvou let) 

2014 UP 

F.7 Absence ČOV Je jen biologický rybník (problémem 
jsou červencové deště) 

2014 UP 

R. Rizika v území 
R.1 Území ekologických rizik Skládka Zubčice 2014  
 Zranitelná oblast k.ú.Zubčice   
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Souhrnná tabulka pro SWOT analýzy a vyhodnocení pilířů po obcích 

obec/téma,pilíř 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z S E 

BOHDALOVICE o  +  o  +   +   +   +   +  o  - -  + + o 
BOLETICE o  + +   -   + +  o  +  o o  +  

 - - 
-  + + - 

BRLOH  +  o o  +   +  o  +   +  o  +  + + o 
ČERNÁ V POŠUMAVÍ  +   +  o  +   +  o  +   +   +   - -  + + o 
ČESKÝ KRUMLOV  +   +   -   +  o  +   -   +   +   +  + + + 
DOLNÍ TŘEBONÍN o  +   +   +  o o o o  +  o + o o 
FRYMBURK o  +   +   +   +  o  -   +   +  o + + + 
HOLUBOV  +  o o  +   +   +   +  o  +  + + + + 
HORNÍ PLANÁ o  +  o + + o  -  o +  - -  + o - 
HOŘICE NA ŠUMAVĚ  +  o o  +  o o  +   +  o - + + o 
CHLUMEC o o  + o  +  o o o o o + o o 
CHVALŠINY  +    +    -   +   o  +   +   +  o  -  + + o 
KÁJOV  +  o  -   +    +    +    +    +    +    +  + + + 
KŘEMŽE o o o  +   o o  +    +   o  +  + + + 
LIPNO NAD VLTAVOU o  +   -   +   o  +  + o  +   +  + + + 
LOUČOVICE o  +   -   +   o o  +  +   +  

 - - 
- + o - 

MALŠÍN o o o  +   o o o  +  o  - -  + o - 
MIRKOVICE o o  -   +   +   o   o   o   o   - -  + o o 
MOJNÉ o o  +   +   +   +   o   o   o   -  + + o 
NOVÁ VES  o   +   -   +   +   +   o   o   o   -  + o o 
POLNÁ NA ŠUMAVĚ o  +   +   +  o  +   -  o  +   -  + + + 
PŘEDNÍ VÝTOŇ o  +  o   +   +  o  -  o  +   - -  + o - 
PŘÍDOLÍ  +  o  -   +   o   o   +   +   o   -  + + o 
PŘÍSEČNÁ o  +   -   +  o o o  -  o o + o o 
ROŽMBERK NAD 
VLTAVOU 

o  +  o  +  o  +  o o  +   - -  + + o 
SRNÍN o o o  +   +   +   +  o o  -  + + o 
SVĚTLÍK o o o o o  +   +   +   +   - -  + + - 
VĚTŘNÍ o  +  o  +   o   o   o   +  o 

 - - 
-  + + - 

VĚŽOVATÁ PLÁNĚ o o o  +  o o  +  o o o + + o 
VYŠŠÍ BROD o  +   o  +  o  +   +  o  +   - - + + o 
ZLATÁ KORUNA  +   +   -   +   o   +  o  +   +   +  + + + 
ZUBČICE o o  -  o o o o  +  o  +  o o + 

Poznámka: Z, S, H v záhlaví tabulky znamená – Z = environmentální pilíř, S = sociální pilíř, H = ekonomický pilíř 
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Stav pilířů udržitelného rozvoje v obcích v letech 2010, 2012, 2014 a 2016 

 

obec rok 

  
Stav pilířů udržitelného rozvoje  
v letech 2010, 2012, 2014, 2016 

 
environmentální sociální ekonomický 

BOHDALOVICE 

2016  +   +   o 

2014  +   +   o 

2012  +   +   -  

2010  +   +   -  

BOLETICE 

2016  +   +   -  

2014  +   +   -  

2012  +   +   -  

2010  +   -   -  

BRLOH 

2016  +   +   o 

2014  +   +   o 

2012  +   -   -  

2010  +   +   +  

ČERNÁ V POŠUMAVÍ 

2016  +   +   o 

2014  +   +   o 

2012  +   +   -  

2010  +   +   -  

ČESKÝ KRUMLOV 

2016  +   +   +  

2014  +   +   +  

2012  +   +   +  

2010  +   +   +  

DOLNÍ TŘEBONÍN 

2016  +   o  o 

2014  +   o  o 

2012  +   -   -  

2010  -   +   +  

FRYMBURK 

2016  +   +   +  

2014  +   +   +  

2012  +   +   +  

2010  +   +   +  

HOLUBOV 

2016  +   +   +  

2014  +   +   +  

2012  +   +   +  

2010  +   +   +  

HORNÍ PLANÁ 

2016  +   o  -  

2014  +   o  -  

2012  +   +   -  

2010  +   -   -  

HOŘICE NA ŠUMAVĚ 

2016  +   +   o 

2014  +   +   o 

2012  +   +   -  
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obec rok 

  
Stav pilířů udržitelného rozvoje  
v letech 2010, 2012, 2014, 2016 

 
environmentální sociální ekonomický 

2010  +   +   -  

CHLUMEC 

2016  +   o  o 

2014  +   o  o 

2012  +   -   -  

2010  +   +   -  

CHVALŠINY 

2016  +   +   o 

2014  +   +   o 

2012  +   +   -  

2010  +   +   -  

KÁJOV 

2016  +   +   +  

2014  +   +   +  

2012  +   +   +  

2010  +   +   +  

KŘEMŽE 

2016  +   +   +  

2014  +   +   +  

2012  +   +   +  

2010  +   +   +  

LIPNO NAD 
VLTAVOU 

2016  o  +   +  

2014  +   +   +  

2012  +   +   +  

2010  +   +   +  

LOUČOVICE 

2016  +   o  -  

2014  +   o  -  

2012  +   +   -  

2010  +   +   -  

MALŠÍN 

2016  +   o  -  

2014  +   o  -  

2012  +   +   -  

2010  +   +   -  

MIRKOVICE 

2016  +   o  o  

2014  +   o  o  

2012  -   +   -  

2010  -   +   -  

MOJNÉ 

2016  +   +   o 

2014  +   +   o 

2012  +   +   -  

2010  +   +   -  

NOVÁ VES 

2016  +   o   o  

2014  +   o   o  

2012  +   +   +  
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obec rok 

  
Stav pilířů udržitelného rozvoje  
v letech 2010, 2012, 2014, 2016 

 
environmentální sociální ekonomický 

2010  +   +   +  

POLNÁ NA ŠUMAVĚ 2016  +   o   o  

PŘEDNÍ VÝTOŇ 

2016 +  o  -  

2014 +  o  -  

2012  +   +   -  

2010  +   -   -  

PŘÍDOLÍ 

2016  +   +   o 

2014  +   +   o 

2012  +   +   -  

2010  +   +   -  

PŘÍSEČNÁ 

2016  o   o   o  

2014  +   o  o  

2012  +   +   +  

2010  +   +   +  

ROŽMBERK  
NAD VLTAVOU 

2016  +   +   o 

2014  +   +   o 

2012  +   +   -  

2010  +   +   -  

SRNÍN 

2016  +   +   o 

2014  +   +   o 

2012  +   +   -  

2010  +   +   +  

SVĚTLÍK 

2016  +   +   -  

2014  +   +   -  

2012  -   +   -  

2010  -   +   -  

VĚTŘNÍ 

2016  +   o  -  

2014  +   +   -  

2012  +   +   -  

2010  +   +   -  

VĚŽOVATÁ PLÁNĚ 

2016  +   o  o 

2014  +   +   o 

2012  +   +   +  

2010  +   +   +  

VYŠŠÍ BROD 

2016  +   +   o 

2014  +   +   o 

2012  +   +   -  

2010  +   +   -  

ZLATÁ KORUNA 

2016  +   +   +  

2014  +   +   +  

2012  +   +   +  
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obec rok 

  
Stav pilířů udržitelného rozvoje  
v letech 2010, 2012, 2014, 2016 

 
environmentální sociální ekonomický 

2010  +   -   +  

ZUBČICE 

2016  o  o  +  

2014  o  +   +  

2012  -   +   +  

2010  -   +   +  
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Vývoj pilířů udržitelného rozvoje v obcích v čase 

obec období 

 
Vývoj pilířů v čase 

 

environmentální sociální ekonomický 

BOHDALOVICE 

2014-2016 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2012-2014 setrvalý stav setrvalý stav zlepšení 

2010-2012 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

BOLETICE 

2014-2016 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2012-2014 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2010-2012 setrvalý stav zlepšení setrvalý stav 

BRLOH 

2014-2016 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2012-2014 setrvalý stav zlepšení zlepšení 

2010-2012 setrvalý stav zhoršení zhoršení 

ČERNÁ V 
POŠUMAVÍ 

2014-2016 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2012-2014 setrvalý stav setrvalý stav zlepšení 

2010-2012 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

ČESKÝ KRUMLOV 

2014-2016 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2012-2014 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2010-2012 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

DOLNÍ TŘEBONÍN 

2014-2016 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2012-2014 setrvalý stav zlepšení zlepšení 

2010-2012 zlepšení zhoršení zhoršení 

FRYMBURK 

2014-2016 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2012-2014 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2010-2012 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

HOLUBOV 

2014-2016 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2012-2014 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2010-2012 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

HORNÍ PLANÁ 

2014-2016 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2012-2014 setrvalý stav zhoršení setrvalý stav 

2010-2012 setrvalý stav zlepšení setrvalý stav 

HOŘICE NA 
ŠUMAVĚ 

2014-2016 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2012-2014 setrvalý stav setrvalý stav zlepšení 

2010-2012 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

CHLUMEC 

2014-2016 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2012-2014 setrvalý stav zlepšení zlepšení 

2010-2012 setrvalý stav zhoršení setrvalý stav 

CHVALŠINY 

2014-2016 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2012-2014 setrvalý stav setrvalý stav zlepšení 

2010-2012 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

KÁJOV 

2014-2016 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2012-2014 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2010-2012 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

KŘEMŽE 
2014-2016 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2012-2014 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 
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obec období 

 
Vývoj pilířů v čase 

 

environmentální sociální ekonomický 

2010-2012 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

LIPNO NAD 
VLTAVOU 

2014-2016 zhoršení setrvalý stav setrvalý stav 

2012-2014 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2010-2012 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

LOUČOVICE 

2014-2016 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2012-2014 setrvalý stav zhoršení setrvalý stav 

2010-2012 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

MALŠÍN 

2014-2016 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2012-2014 setrvalý stav zhoršení setrvalý stav 

2010-2012 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

MIRKOVICE 

2014-2016 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2012-2014 zlepšení zhoršení zlepšení 

2010-2012 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

MOJNÉ 

2014-2016 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2012-2014 setrvalý stav setrvalý stav zlepšení 

2010-2012 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

NOVÁ VES 

2014-2016 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2012-2014 setrvalý stav zhoršení zhoršení 

2010-2012 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

PŘEDNÍ VÝTOŇ 

2014-2016 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2012-2014 setrvalý stav zhoršení setrvalý stav 

2010-2012 setrvalý stav zlepšení setrvalý stav 

PŘÍDOLÍ 

2014-2016 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2012-2014 setrvalý stav setrvalý stav zlepšení 

2010-2012 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

PŘÍSEČNÁ 

2014-2016 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2012-2014 setrvalý stav zhoršení zhoršení 

2010-2012 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

ROŽMBERK  
NAD VLTAVOU 

2014-2016 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2012-2014 setrvalý stav setrvalý stav zlepšení 

2010-2012 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

SRNÍN 

2014-2016 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2012-2014 setrvalý stav setrvalý stav zlepšení 

2010-2012 setrvalý stav setrvalý stav zhoršení 

SVĚTLÍK 

2014-2016 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2012-2014 zlepšení setrvalý stav setrvalý stav 

2010-2012 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

VĚTŘNÍ 

2014-2016 setrvalý stav zhoršení setrvalý stav 

2012-2014 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2010-2012 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

VĚŽOVATÁ PLÁNĚ 

2014-2016 setrvalý stav zhoršení setrvalý stav 

2012-2014 setrvalý stav setrvalý stav zhoršení 

2010-2012 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 
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obec období 

 
Vývoj pilířů v čase 

 

environmentální sociální ekonomický 

VYŠŠÍ BROD 

2014-2016 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2012-2014 setrvalý stav setrvalý stav zlepšení 

2010-2012 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

ZLATÁ KORUNA 

2014-2016 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

2012-2014 setrvalý stav zlepšení setrvalý stav 

2010-2012 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 

ZUBČICE 

2014-2016 setrvalý stav zhoršení setrvalý stav 

2012-2014 zlepšení setrvalý stav setrvalý stav 

2010-2012 setrvalý stav setrvalý stav setrvalý stav 
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SWOT analýza pro správní obvod ORP Český Krumlov 

 
1 
Silné stránky Slabé stránky 
+ relativně dostatečné zásoby stavebního kamene v blízkém 
okolí ORP Český Krumlov 
+ neexistence sesuvných území 

- opuštěné těžební prostory 
- nízké množství většiny potenciálně využitelných nerostných 
surovin závisí na dovozu 
- nezajištění důlních děl po ukončení těžby grafitu (Lazec - 
Křenov) 

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 

 
 
2 
Silné stránky Slabé stránky 
+ množství významných vodních zdrojů 
+ vysoký podíl CHOPAV na území 
 

- nepostačující přirozená retenční schopnost území 
- zrychlení odtoku vody z krajiny a celkové zhoršení 
ekologické stability krajiny 
 

Příležitosti Hrozby 
+ potenciál využití horního toku Vltavy a přehradní nádrže 
Lipno převážně pro rekreaci (rozvoj vodní turistiky a 
rekreace) 
+ revitalizace toků a vodních ekosystémů; obnova a ochrana 
přirozeného vodního režimu 
+ budování retenčních nádrží pro zadržování vody v krajině 

- ohrožení vodní erozí 
- výskyt záplav při dlouhotrvajících deštích i při prudkých 
krátkodobých deštích 
- vodní turistika kapacitně převyšující možnosti řeky a z ní 
vyplývající nadměrná zátěž dotčeného území 
- zhoršení vodního režimu v místech, kde je nová zástavba 
umisťována nevhodně (v záplavovém území, na údolnicích, 
na příkrých svazích apod.) 

 
 
3 
Silné stránky Slabé stránky 
+ dlouhodobě se zlepšující kvalita životního prostředí 
+ na území 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  
- nedostatečná skládková kapacita 
- výskyt oblastí s vysokým  
- vyskytují se území ekologických rizik 
- nedostatečná plynofikace obcí 

Příležitosti Hrozby 
+ budování silničních obchvatů obcí, regulace automobilové 
dopravy 
+ využívání nových technologií v průmyslu a při vytápění 
domácností 
+ výstavba kompostáren 

 - rostoucí hustota silniční dopravy 
- návrat k méně ekologickému způsobu vytápění 
- vznik pachového znečištění z bioplynových stanic 
- omezení využití území neřešením problematiky starých 
ekologických zátěží 

 
 
 
  



AKTUALIZACE RURÚ ORP ČESKÝ KRUMLOV 11/2016                                                                                                           Město Český Krumlov 

strana 186   

  

4 
Silné stránky Slabé stránky 
+ území dlouhodobě nedotčená lidským osídlením (hraniční 
pásmo, vojenský prostor) 
+ vysoký podíl  území se zachovalou a rozmanitou krajinou 
+ velké množství chráněných oblastí 

- problém s praktickým uplatňováním hodnot krajinného rázu 

Příležitosti Hrozby 
+ využití územního plánování a komplexních pozemkových 
úprav k zabezpečení souladu přírodních, civilizačních a 
kulturních hodnot území 
+ revitalizace vodních toků a údolních niv 
+ obnova remízků a členění krajiny v drobnějším měřítku 
+ výchova a osvěta vedoucí veřejnost k osobnímu zájmu 
o ochranu přírody 

- urbanizace volné krajiny 
nekoncepční využívání nedávno zpřístupněných území 
- nízká motivace obyvatel ke zvyšování kvality životního 
prostředí svého okolí 
- nevhodná fragmentace krajiny liniovými stavbami  
Nedostatek pozemků ve vlastnictví státu pro realizaci ÚSES 
- 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 

 
5 
Silné stránky Slabé stránky 
+ nadprůměrné zalesnění řešeného území 
+ dobrý zdravotní stav lesů 
+ menší používání minerálních hnojiv a pesticidů  

- 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 
- nedostatečné využití brownfields 

Příležitosti Hrozby 
+ podpora orientace zemědělství na tvorbu a údržbu krajiny 
+ podpora lesního hospodářství 
+ ekologizace zemědělství zejména v chráněných územích 
+ zalesňování potřebných pozemků 
+ realizace pozemkových úprav k uskutečňování obnovy 
a tvorby krajiny, zvýšení její ekologické stability a retenční 
schopnosti 

- 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 
- nekontrolovatelné využívání zemědělské půdy pro pěstování 
rychle rostoucích plodin 
 

 
6 
Silné stránky Slabé stránky 
+ dobrá základní silniční a železniční páteřní síť v některých 
částech území 
+ z větší části území dobrá infrastruktura turistických tras 
a cyklotras 
+ 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 dotací EU na zlepšení veřejné infrastruktury 
+ rozvoj integrovaných dopravních systémů 
+ využití Vltavské vodní cesty pro turistické účely  
+ realizace rychlostní silnice R3 v úseku Dolní Třebonín – 
Kaplice – Dolní Dvořiště - Linec 
+ 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 
Silné stránky Slabé stránky 
+ příliv obyvatel do menších sídel a zvyšování jejich 
životaschopnosti 
+ v horizontu deseti let se počet obyvatel ORP zvýšil  
+ za poslední tři roky stabilně kladný celkový přírůstek 
obyvatel 

- část kraje je vnitřní periferií 
- nízké hodnoty přírůstku obyvatelstva obecně 
- velký počet malých sídel 
- třetina obcí má více obyvatel nad 65 let než dětí do 14ti let 
(index stáří 100 a více) – před deseti lety to byla pouze pětina 
obcí 
- v roce 2015 v ORP Český Krumlov překročila hodnota podílu 
obyvatel ve věku 65 let a více (16.8%) hodnotu podílu 
obyvatel ve věku 0-14 let (16.4%) 

Příležitosti Hrozby 
+ nabídka kvalitního bydlení a pracovních příležitostí 
obyvatelům v produktivním věku 
+ stabilně rostoucí počet obyvatel 
+ budování větší občanské vybavenosti, především 
zdravotnická zařízení, zařízení pro staré občany 

 - negativní projevy suburbanizačních procesů (sociální 
segregace, konflikt vyvolaný různým způsobem života 
starousedlíků a přistěhovalců) 
- velmi malé počty dětí (0-14 let) v populaci 
- rostoucí počet seniorů (65 let a více) 

 
8 
Silné stránky Slabé stránky 
+ zájem o stavební parcely v území 
+ výrazná poptávka po výstavbě rodinných domů 
+ kvalitní obytné území 
+ atraktivní území pro výstavbu rekreačního bydlení 

- narušování tradice sídelních struktur masivní urbanizací 
a nevhodnou výstavbou 
- nízký podíl výstavby bytů mimo rodinné domy 
- nedostatek dostupných pozemků pro výstavbu 
- malá pestrost nabídky stavebních pozemků 

Příležitosti Hrozby 
+ využití dotačních programů EU na rekonstrukce domů 
+ nová výstavba bytových jednotek s vyšším standardem 
bydlení 
+ vytváření pracovních příležitostí  spolu s bytovou 
výstavbou 
+ obnova stávajících budov a stávajícícho bytového fondu 

 - tlak developerů na vytváření nepřiměřeně rozsáhlé 
a nekoncepční satelitní výstavby 
 
 

 
 
9 
Silné stránky Slabé stránky 
+ 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 
+ atraktivní venkovská krajina 
+ tradice každoročních akcí (Slavnosti růže, Pašijové hry 
apod.)  
+ 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 
- omezená nabídka objektů pro kongresovou turistiku 
- místy nedostatečná infrastruktura cestovního ruchu 

Příležitosti Hrozby 
+ podpora rozvoje cestovního ruchu 
+ jednotná standardizace služeb 
+ další zkvalitňování zázemí zimních středisek 
+ další rozvoj turistických aktivit 
+ další rozvoj kongresové turistiky 
+ zpřístupnění a revitalizace dalších částí VÚ Boletice 
+ přeshraniční spolupráce s Rakouskem 
+ rozšíření nabídky cestovního ruchu pro celoroční vyžití 

 - živelná výstavba rekreačního zázemí bez jednotného 
konceptu a podporující infrastruktury 
- stagnace nabídky turistických aktivit 
- nedostatečná propagace regionu 
- zájmy rozsáhlejších projektů cestovního ruchu v konfliktu 
s ochranou přírody   
- omezení cestovního ruchu na několik málo center 
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10 
Silné stránky Slabé stránky 
+ výhodná poloha regionu v rámci Evropy 
+ silný potenciál území převážně pro cestovní ruch 
+ vyvážený ekonomický růst 
+ klesající míra nezaměstnanosti za poslední dva roky 

- malá nabídka pracovních příležitostí 
- nedostatek investičních zdrojů a základního kapitálu 
- vysoká míra nezaměstnanosti 
- převažuje vyjížďka za prací a do škol nad dojížďkou 

Příležitosti Hrozby 
+ rozvoj přeshraniční spolupráce s Rakouskem 
+ 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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Shrnutí RURÚ 

Územní podmínky ORP jsou z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj území vcelku vyvážené. 
Faktory životního prostředí jsou v celém ORP dobré až velmi dobré. 

Co se však týče  podmínek hospodářských, už tak nepříliš dobrá situace. 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. Zlepšuje se 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).  

V rámci 4. úplné aktualizace ÚAP byla provedena analýza návaznosti ÚSES pro obce, které 
mají nový územní plán platný dle novely stavebního zákona (vyjma obce Lipno nad Vltavou – 
bude zpracováno do ÚAP později), s ÚSES okolních obcí. Zjištěné nenávaznosti jsou 
vyznačeny v problémovém výkresu a uvedeny v tabulce problémy v obci u každém dotčené 
obce pod kódem E.4. Zjištěny byly nenávaznosti na hranicích mezi následujícími obcemi: 
Bohdalovice a Větřní, Černá v Pošumaví a Světlík, Černá v Pošumaví a Hořice na Šumavě, 
Dolní Třebonín a Mojné, Nová Ves a Křemže. 

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. Je velký zájem o bydlení ve správní obvodě ORP Český 
Krumlov. Problémem je málo pestrá nabídka pracovních příležitostí. Vhodným řešením 
nezaměstnanosti by mohla být práce v zahraničí a 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 vyhodnocení mírně vylepšila. Do budoucna je 
dále vhodné pokračovat v koordinování cílů a možností území – z hlediska územní 
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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. 

 


