
 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

CEHNICE 
 

 

251038 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prost ředí a 
geologie 

- vyšší míra poddolování v severní 
části obce vyvolává problémy se 
zakládáním staveb 

(výkres 
limit ů) 

   

- minimalizovat zásah zastav ěného 
území do OP vodního zdroje 

sZUoVZ 
(výkres 
problém ů) 

  

- omezit zásah silnice I. t řídy do OP 
vodního zdroje 
 

sS1-VZ 
(výkres 
problém ů) 

  

 

- záměr přeložky silnice I. t řídy vést 
mimo ochranné pásmo vodního 
zdroje 

zS1-VZ 
(výkres 
problém ů) 

   

Vodní režim 

- navrhnout a realizovat 
protipovod ňová opat ření 

(výkres 
limit ů) 

   

- vyřešit okolí silnice I. t řídy, která  
zatěžuje exhalacemi zastav ěné území 
obce 

sS1/ZU 
(výkres 
problém ů) 

   Hygiena životního 
prost ředí 

- minimalizovat zásah zám ěru vedení 
silnice I. t řídy do zastav ěného území 
obce 

zS1-ZU 
(výkres 
problém ů) 

   

- zvýšit zastoupení ekologicky 
pozitivních krajinných struktur a 
prvk ů (lesy, travní porosty) 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- zvýšit koeficient ekologické stability     
Zemědělský p ůdní fond 
a pozemky ur čené 
k pln ění funkcí lesa 

- minimalizovat zásah zám ěru vedení 
silnice I. t řídy do lesních pozemk ů  

zS1-LE 
(výkres 
problém ů) 

   

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

- realizovat napojení kanaliza ční sítě 
na ČOV 

    

Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost 

- poměrně kvalitní dopravní 
infrastruktura a dopravní obslužnost  
- autobusové spojení přiměřené 

    

Sociodemografické 
podmínky 

- výrazn ě narůstá po čet obyvatel, 
avšak dochází ke stárnutí populace 

    

Bydlení - nárůst bytového fondu, dostatečné 
plochy pro novou výstavbu 

    

Rekreace - využít potenciál území k budování 
cyklostezek, hypostezek a 
turistických tras 

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- mírně nadprůměrná nezaměstnanost     

Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    



 
 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

ČEJETICE 
 

 

251054 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- chráněné ložiskové území není v kolizi 
se zastavitelnými plochami 

(výkres 
limitů) 

   

Vodní režim - navrhnout a realizovat 
protipovod ňová opat ření 

(výkres 
limit ů) 

   

Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

- vysoká rozmanitost přírodního 
prostředí a krajiny 
-přírodní rezervace v JV části území 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- zvýšit koeficient ekologické stability     

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- průměrná hodnota míry zalesnění 
 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická infrastruktura - obec není plynofikována, ostatní 

technická infrastruktura je dostatečná 
    

Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost 

- vlakové spojení vyhovující  
- autobusové spojení přiměřené 

    

Sociodemografické 
podmínky 

- vzhledem k výraznému nár ůstu 
počtu obyvatel je pot řeba řešit 
dostate čnou kapacitu ploch OV 

    

Bydlení - atraktivní území se zájmem o bydlení 
 

    

Rekreace - dostatečný rekreační potenciál, 
rozmanitost rekreačních možností 
v přírodě, dostatek ubytovacích kapacit  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- průměrná míra nezaměstnanosti     

Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    

 



 
 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

ČEPŘOVICE 
 

 

228702 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

Vodní režim - mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 
- dostatečné množství a kvalita vodních 
zdrojů a jejich ochrana 

    

Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- eliminovat devastované lokality 
- zvýšit koeficient ekologické stability 

    

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- průměrná hodnota míry zalesnění 
 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

- obec není plynofikována, zajistit 
odkanalizování obce a napojení na 
ČOV, vyřešit problémy s vodovodem 

    

Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost 

- poměrně kvalitní dopravní 
infrastruktura a dopravní obslužnost 
území  
- autobusové spojení přiměřené 

    

Sociodemografické 
podmínky 

- zamezit úbytku obyvatel a stárnutí 
populace nap ř. budováním chyb ějící 
občanské vybavenosti a 
volno časových aktivit pro mladé a 
rodiny s d ětmi 

    

Bydlení - zamezit stagnaci a stárnutí bytového 
fondu, rozvíjet a podporovat nové 
možnosti bydlení 

    

Rekreace - rozmanitost rekreačních možností 
v přírodě, dostatek ubytovacích kapacit  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- stabilní ekonomika, existence malého a 
středního podnikání, dobrá míra 
podnikatelské aktivity 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- průměrná míra nezaměstnanosti     

Daňová výtěžnost – 
možnosti 
spolufinancování projektů 

- dobrá daňová výtěžnost 
- přiměřená možnost spolufinancovat 
rozvojové projekty a vytvářet pracovní 
příležitosti 

    

 
 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

ČESTICE 
 

 

251089 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin  
- geologicky stabilní území vhodná pro 
zakládání staveb 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- navrhnout a realizovat 
protipovod ňová opat ření 

(výkres 
limit ů) 

   

Hygiena životního 
prost ředí 

- vyřešit okolí silnice II. t řídy, která  
zatěžuje exhalacemi zastav ěné území 
obce 

sS2/ZU 
(výkres 
problém ů) 

   

- zvýšit zastoupení ekologicky 
pozitivních krajinných struktur a 
prvk ů (lesy, travní porosty) 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- zvýšit koeficient ekologické stability     

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- vyhovující míra zalesnění  
- dobrá kvalita lesů 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
- vysoký stupeň pokrytí území 
technickou infrastrukturou (vodovod, 
kanalizace, ČOV, plyn)  

    Technická 
infrastruktura 

- je pot řeba řešit problémy s podp ětím 
v elektrické síti 

    

Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost 

- poměrně kvalitní dopravní 
infrastruktura a dopravní obslužnost  
- dobré autobusové spojení   

    

Sociodemografické 
podmínky 

- zamezit úbytku obyvatel a stárnutí 
populace nap ř. budováním chyb ějící 
občanské vybavenosti a 
volno časových aktivit pro mladé a 
rodiny s d ětmi 

    

- atraktivní území se zájmem o bydlení     Bydlení 

- řešit hrozbu stárnutí a nedostate čné 
kvality bytového fondu 

    

Rekreace - rozmanitost rekreačních možností 
v přírodě, dostatek ubytovacích kapacit 

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- stabilní ekonomika, existence malého a 
středního podnikání, dobrá míra 
podnikatelské aktivity 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- mírně podprůměrná nezaměstnanost     

Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    

 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

DOUBRAVICE 
 

 

251101 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
- vyšší míra poddolování v západní 
části obce m ůže vyvolávat problémy 
se zakládáním staveb 

(výkres 
limit ů) 

   

- zohlednit velký podíl území 
s radonovým rizikem  

    

Horninové prost ředí a 
geologie 
 

- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- dostatečné množství a kvalita vodních 
zdrojů a jejich ochrana  
- území mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- minimalizovat zásah zastav ěného 
území do OP vodního zdroje 

sZUoVZ 
(výkres 
problém ů) 

   

Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

- vysoká rozmanitost přírodního 
prostředí a krajiny 
-přírodní rezervace v Sever. části území 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- zvýšit koeficient ekologické stability     
Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- průměrná hodnota míry zalesnění 
 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

- obec není plynofikována, zajistit 
odkanalizování a napojení na ČOV 

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- autobusové spojení průměrné      
Sociodemografické 
podmínky 

- mírn ě narůstá po čet obyvatel, avšak 
dochází ke stárnutí populace 
- je pot řeba řešit dostate čnou 
kapacitu ploch OV  

    

- atraktivní území se zájmem o bydlení     Bydlení 
- řešit hrozbu stárnutí a nedostate čné 
kvality bytového fondu 

    

Rekreace - vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- stabilní ekonomika, existence malého a 
středního podnikání, dobrá míra 
podnikatelské aktivity 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- podprůměrná míra nezaměstnanosti     

Daňová výtěžnost – 
možnosti 
spolufinancování projektů 

- stabilní ekonomika, existence malého a 
středního podnikání, dobrá míra 
podnikatelské aktivity 

    

 
 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

DRACHKOV 
 

 

46684450 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- zlepšit kvalitu vodních zdroj ů a 
jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prostředí 

- nejsou překročeny imisní limity 
- nízký výskyt starých zátěží  

 
 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- eliminovat devastované lokality 
- zvýšit koeficient ekologické stability 

    

- stabilizace využití orné půdy      Zemědělský p ůdní fond 
a pozemky ur čené 
k pln ění funkcí lesa - zvyšovat podíl lesních p ůd, 

zlepšovat kvalitu les ů 
    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

- obec není plynofikována, zajistit 
odkanalizování a napojení na ČOV 

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- zlepšit podmínky dostupnosti 
veřejné linkové dopravy  

    

Sociodemografické 
podmínky 

- vzhledem k výraznému nár ůstu 
počtu obyvatel je pot řeba řešit 
dostate čnou kapacitu ploch OV a 
ploch pro volno časové aktivity 

    

Bydlení - atraktivní území se zájmem o bydlení 
- mladší nebo renovovaný bytový fond 
 

    

Rekreace - vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území 
- vyřešit nedostatek ubytovacích 
kapacit a klesající míru návšt ěvnosti  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- podprůměrná míra nezaměstnanosti     

Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- nízká daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti  

    

 
 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

DRÁŽOV 
 

 

251143 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
- geologicky nestabilní území mohou 
vyvolávat problémy se zakládáním 
staveb 

(výkres 
limit ů) 

   

- zohlednit velký podíl území 
s radonovým rizikem 

    

Horninové prost ředí a 
geologie 
 

- řešit využití ložisek nerostných 
surovin v západní části obce 

    

Vodní režim - dostatečné množství a kvalita vodních 
zdrojů a jejich ochrana  
- území mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    

Hygiena životního 
prostředí 

- nejsou překročeny imisní limity 
- nízký výskyt starých zátěží  

 
 

   

Ochrana p řírody a 
krajiny 

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 
- eliminovat devastované lokality 

    

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- optimální míra zalesnění  
- vysoká kvalita lesů  

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec není plynofikována, zajistit 
odkanalizování obce a napojení na 
ČOV, řešit nedostate čné pokrytí 
vodovodní sítí  

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- zlepšit podmínky dostupnosti 
veřejné linkové dopravy  

    

Sociodemografické 
podmínky 

- zamezit úbytku obyvatel a stárnutí 
populace nap ř. budováním chyb ějící 
občanské vybavenosti a ploch pro 
volno časové aktivity 

    

Bydlení - zamezit úbytku a stárnutí bytového 
fondu, rozvíjet a podporovat nové 
možnosti bydlení 

    

- dostatečný rekreační potenciál, 
rozmanitost rekreačních možností  

    Rekreace 
 

vytvo řit podmínky pro vznik nových 
ubytovacích kapacit, podporovat 
návšt ěvnost území 

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním investor ů, 
podporovat podnikatelské aktivity 

    

Trh práce – nezam ěst. - nadpr ůměrná míra nezam ěstnanosti     
Daňová výtěžnost – 
možnosti 
spolufinancování projektů 

- poměrně dobrá daňová výtěžnost 
- přiměřená možnost spolufinancovat 
rozvojové projekty a vytvářet pracovní 
příležitosti 

    



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

DROUŽETICE 
 

 

46684468 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- zlepšit kvalitu vodních zdroj ů a 
jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

- vysoká rozmanitost přírodního 
prostředí a krajiny 
-přírodní památka v J části území 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- zvýšit koeficient ekologické stability     

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- průměrná hodnota míry zalesnění 
 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec není plynofikována, zajistit 
odkanalizování obce a napojení na 
ČOV, řešit neexistující vodovodní sí ť 

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- zlepšit podmínky dostupnosti 
veřejné linkové dopravy  

    

Sociodemografické 
podmínky 

- zamezit úbytku obyvatel a stárnutí 
populace nap ř. budováním chyb ějící 
občanské vybavenosti a ploch pro 
volno časové aktivity 

    

Bydlení - zamezit úbytku a stárnutí bytového 
fondu, rozvíjet a podporovat nové 
možnosti bydlení  

    

Rekreace - vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území 
- vyřešit nedostatek ubytovacích 
kapacit a klesající míru návšt ěvnosti  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce – nezam ěst. - nadpr ůměrná míra nezam ěstnanosti     
Daňová výtěžnost – 
možnosti 
spolufinancování projektů 

- poměrně dobrá daňová výtěžnost 
- přiměřená možnost spolufinancovat 
rozvojové projekty a vytvářet pracovní 
příležitosti 

    

 
 
 



 
 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

DŘEŠÍN 
 

 

251160 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- zlepšit kvalitu vodních zdroj ů a 
jejich ochranu  

    

- vyřešit okolí silnice II. t řídy, která  
zatěžuje exhalacemi zastav ěné území  

sS2/ZU 
(výkres 
problém ů) 

   Hygiena životního 
prost ředí 
 

- nízký výskyt starých zátěží      
Ochrana p řírody a 
krajiny 

- minimalizovat zásah k řížení silnice 
II. třídy s regionálním biokoridorem 

sS2xRK 
(výkres 
problém ů) 

   

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- vyhovující míra zalesnění  
- dobrá kvalita lesů 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec není plynofikována, zajistit 
napojení kanalizace na ČOV, řešit 
nedostate čné pokrytí vodovodní sítí  

    

Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost 

- přiměřená silniční infrastruktura a 
dopravní obslužnost území  
- autobusové spojení přiměřené 

    

Sociodemografické 
podmínky 

- vzhledem k výraznému nár ůstu 
počtu obyvatel je pot řeba řešit 
dostate čnou kapacitu ploch OV 

    

- atraktivní území se zájmem o bydlení     Bydlení 
- řešit hrozbu stárnutí a nedostate čné 
kvality bytového fondu 

    

- dostatečný rekreační potenciál, 
rozmanitost rekreačních možností  

    Rekreace 
 

vytvo řit podmínky pro vznik nových 
ubytovacích kapacit, podporovat 
návšt ěvnost území 

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- průměrná míra nezaměstnanosti     

Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    

 
 
 
 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

HLUPÍN 
 

 

477125 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
- geologicky stabilní území vhodná pro 
zakládání staveb 

    Horninové prostředí a 
geologie 

- řešit využití ložisek nerostných 
surovin v severní části obce  

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- zlepšit kvalitu vodních zdroj ů a 
jejich ochranu  

    

- vyřešit okolí silnice II. t řídy, která  
zatěžuje exhalacemi zastav ěné území  

sS2/ZU 
(výkres 
problém ů) 

   Hygiena životního 
prost ředí 
 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- eliminovat devastované lokality 
- zvýšit koeficient ekologické stability 

    

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- průměrná hodnota míry zalesnění 
 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
- řešit neexistující kanalizaci v obci a 
její napojení na ČOV 

    Technická 
infrastruktura 

- řešit problémy s podp ětím v el. síti     

Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost 

- přiměřená silniční infrastruktura a 
dopravní obslužnost území  
- autobusové spojení přiměřené 

    

Sociodemografické 
podmínky 

- zamezit úbytku obyvatel a stárnutí 
populace nap ř. budováním chyb ějící 
občanské vybavenosti a ploch pro 
volno časové aktivity 

    

Bydlení - minimální nárůst nové výstavby     

Rekreace - vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území 
- zajistit dostatek ubytovacích kapacit 
a zamezit poklesu návšt ěvnosti  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- průměrná míra nezaměstnanosti     

Daňová výtěžnost – 
možnosti 
spolufinancování projektů 

- poměrně dobrá daňová výtěžnost 
- přiměřená možnost spolufinancovat 
rozvojové projekty a vytvářet pracovní 
příležitosti 

    

 
 
 
 



 
 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

HORNÍ POŘÍČÍ 
 

 

477133 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- minimalizovat zásah zám ěru vedení 
železniční trat ě do záplavového území 
Q100 

zZE-ZQ 
(výkres 
problém ů) 

   Vodní režim 

- navrhnout a realizovat 
protipovod ňová opat ření 

(výkres 
limit ů) 

   

Hygiena životního 
prostředí 

- nízký výskyt starých zátěží   
 

   

Ochrana p řírody a 
krajiny 

- minimalizovat zásah k řížení silnice I. 
třídy s regionálním biokoridorem 

sS1xRK 
(výkres 
problém ů) 

   

- stabilizace využití orné půdy      Zemědělský p ůdní fond 
a pozemky ur čené 
k pln ění funkcí lesa - zvyšovat podíl lesních p ůd, 

zlepšovat kvalitu les ů 
    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická infrastruktura - vysoký stupeň pokrytí území 

technickou infrastrukturou (vodovod, 
kanalizace, ČOV, plyn)  

    

Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost 

- kvalitní dopravní infrastruktura a 
výborná dopravní obslužnost území  
- vyhopvující autobusové a vlakové  
spojení  

    

Sociodemografické 
podmínky 

- vzhledem k nár ůstu po čtu obyvatel 
je pot řeba řešit dostate čnou kapacitu 
ploch OV  

    

- atraktivní území se zájmem o bydlení     Bydlení 
- řešit hrozbu stárnutí a nedostate čné 
kvality bytového fondu 

    

Rekreace - vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- průměrná míra nezaměstnanosti     

Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    

 
 
 
 
 
 



 
 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

HOSLOVICE 
 

 

251216 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- geologicky stabilní území vhodná pro 
zakládání staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- zlepšit kvalitu vodních zdroj ů a 
jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

Ochrana p řírody a 
krajiny 

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- vyhovující míra zalesnění  
- dobrá kvalita lesů 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec není plynofikována, zajistit 
napojení kanalizace na ČOV, řešit 
pokrytí části obce vodovodní sítí  

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- autobusové spojení přiměřené      
Sociodemografické 
podmínky 

- zamezit úbytku obyvatel a stárnutí 
populace nap ř. budováním chyb ějící 
občanské vybavenosti a ploch pro 
volno časové aktivity 

    

Bydlení - zamezit stagnaci bytového fondu, 
rozvíjet a podporovat nové možnosti 
bydlení (rodinné domy) 

    

Rekreace - rozmanitost rekreačních možností 
v přírodě, dostatek ubytovacích kapacit 

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- stabilní ekonomika, existence malého a 
středního podnikání, dobrá míra 
podnikatelské aktivity 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- průměrná míra nezaměstnanosti     

Daňová výtěžnost – 
možnosti 
spolufinancování projektů 

- poměrně dobrá daňová výtěžnost 
- přiměřená možnost spolufinancovat 
rozvojové projekty a vytvářet pracovní 
příležitosti 

    

 
 
 
 
 
 
 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

HOŠTICE 
 

 

251232 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- výrazn ě zlepšit kvalitu vodních 
zdroj ů a jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prostředí 

- nejsou překročeny imisní limity 
- nízký výskyt starých zátěží  

 
 

   

Ochrana p řírody a 
krajiny 

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 
- eliminovat devastované lokality 

    

Zemědělský p ůdní fond 
a pozemky ur čené 
k pln ění funkcí lesa 

- zamezit úbytku orné p ůdy a 
narušování p ůd a ekosystém ů 
zemědělskou výrobou 
- zvyšovat podíl lesních p ůd, 
zlepšovat kvalitu les ů 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická infrastruktura - obec není plynofikována, ostatní 

technická infrastruktura je dostatečná 
    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- autobusové spojení přiměřené      
Sociodemografické 
podmínky 

- zamezit úbytku obyvatel a 
výraznému stárnutí populace nap ř. 
budováním chyb ějící ob čanské 
vybavenosti a ploch pro volno časové 
aktivity 

    

Bydlení - zamezit úbytku a stárnutí bytového 
fondu, rozvíjet a podporovat nové 
možnosti bydlení 

    

Rekreace - dostatečný rekreační potenciál, 
rozmanitost rekreačních možností 
v přírodě, dostatek ubytovacích kapacit  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním investor ů, 
podporovat podnikatelské aktivity 

    

Trh práce – nezam ěst. - vysoká míra nezam ěstnanosti     
Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    

 
 
 
 
 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

CHRÁŠŤOVICE 
 

 

251267 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- zlepšit kvalitu vodních zdroj ů a 
jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- eliminovat devastované lokality 
- zvýšit koeficient ekologické stability 

    

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- průměrná hodnota míry zalesnění 
 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
- řešit napojení kanalizace na ČOV a 
dořešit napojení části obce na 
vodovod 

    Technická 
infrastruktura 

- ostatní technická infrastruktura je 
dostatečná 

    

Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost 

- přiměřená silniční infrastruktura a 
dopravní obslužnost území  
- autobusové spojení přiměřené 

    

Sociodemografické 
podmínky 

- zamezit úbytku obyvatel a stárnutí 
populace nap ř. budováním chyb ějící 
občanské vybavenosti a ploch pro 
volno časové aktivity 

    

- atraktivní území se zájmem o bydlení     Bydlení 
- řešit hrozbu stárnutí a nedostate čné 
kvality bytového fondu 

    

Rekreace - vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- průměrná míra nezaměstnanosti     

Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    

 
 
 
 
 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

JINÍN 
 

 

477435 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt lož. nerostných surovin 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- navrhnout a realizovat 
protipovod ňová opat ření  

(výkres 
limit ů) 

   

Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- eliminovat devastované lokality 
- zvýšit koeficient ekologické stability 

    

- stabilizace využití orné půdy      Zemědělský p ůdní fond 
a pozemky ur čené 
k pln ění funkcí lesa 

- zamezit narušování p ůd a 
ekosystém ů zemědělskou výrobou 
- výrazn ě zvyšovat podíl lesních p ůd, 
zlepšovat kvalitu les ů 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
- řešit napojení kanalizace na ČOV a 
dořešit napojení části obce na 
vodovod 

    Technická 
infrastruktura 

- ostatní technická infrastruktura je 
dostatečná 

    

Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost 

- poměrně kvalitní dopravní 
infrastruktura a dopravní obslužnost  
- dobré autobusové spojení   

    

Sociodemografické 
podmínky 

- zamezit úbytku obyvatel a stárnutí 
populace nap ř. budováním chyb ějící 
občanské vybavenosti a ploch pro 
volno časové aktivity 

    

Bydlení - zamezit stagnaci bytového fondu, 
rozvíjet a podporovat nové možnosti 
bydlení (rodinné domy) 

    

- vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území  
(cyklostezky, p ěší trasy, hypostezky)  

    Rekreace 
 

vytvo řit podmínky pro vznik nových 
ubytovacích kapacit, podporovat 
návšt ěvnost území 

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- podprůměrná míra nezaměstnanosti     

Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

KALENICE 
 

 

477443 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerost. surovin 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- výrazn ě zlepšit kvalitu vodních 
zdroj ů a jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

- zvýšit zastoupení ekologicky 
pozitivních krajinných struktur a 
prvk ů (lesy, travní porosty)  

    

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    

Ochrana p řírody a 
krajiny 

- zvýšit koeficient ekologické stability     
Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- průměrná hodnota míry zalesnění 
 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

- obec není plynofikována 
- řešit napojení kanalizace na ČOV a 
dořešit napojení části obce na 
vodovod 

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- autobusové spojení přiměřené      
Sociodemografické 
podmínky 

- zamezit úbytku obyvatel a 
výraznému stárnutí populace nap ř. 
budováním chyb ějící ob čanské 
vybavenosti a ploch pro volno časové 
aktivity 

    

- atraktivní území se zájmem o bydlení     Bydlení 
- řešit hrozbu stárnutí a nedostate čné 
kvality bytového fondu 

    

Rekreace - vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území  
(cyklostezky, p ěší trasy, hypostezky)  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním investor ů, 
podporovat podnikatelské aktivity 

    

Trh práce – nezam ěst. - vysoká míra nezam ěstnanosti     
Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    

 
 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

KATOVICE 
 

 

251305 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prost ředí a 
geologie 

- vyšší míra poddolování v severní 
části obce vyvolává problémy se 
zakládáním staveb 

(výkres 
limit ů) 

   

- minimalizovat zásah zastav ěného 
území do OP vodního zdroje 

sZUoVZ 
(výkres 
problém ů) 

  

- omezit zásah zastav ěného území do 
záplavového území Q100 

sZUoZQ 
(výkres 
problém ů) 

  

 

- vyřešit vedení silnice II. t řídy 
záplavovým územím Q100 

zS2-ZQ 
(výkres 
problém ů) 

   

- navrhnout a realizovat 
protipovod ňová opat ření 

    

Vodní režim 

- omezit zásah silnice I. t řídy do OP 
vodního zdroje 
 

zS1-VZ 
(výkres 
problém ů) 

   

Hygiena životního 
prost ředí 

- vyřešit okolí silnice I. t řídy, která  
zatěžuje exhalacemi zastav ěné území 
obce 

sS1/ZU 
(výkres 
problém ů) 

   

- minimalizovat zásah k řížení silnice 
II. třídy s nadregionálním 
biokoridorem 

sS2xNK 
(výkres 
problém ů) 

   Ochrana p řírody a 
krajiny 

- zvýšit koeficient ekologické stability     
Zemědělský p ůdní fond 
a pozemky ur čené 
k pln ění funkcí lesa 

- minimalizovat zásah zám ěru vedení 
silnice I. t řídy do lesních pozemk ů  

zS1-LE 
(výkres 
problém ů) 

   

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická infrastruktura - vysoký stupeň pokrytí území 

technickou infrastrukturou (vodovod, 
kanalizace, ČOV, plyn)  

    

Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost 

- kvalitní dopravní infrastruktura a 
výborná dopravní obslužnost území  
- vyhopvující autobusové a vlakové  
spojení  

    

Sociodemografické 
podmínky 

- vyšší přírůstek obyvatelstva 
- kvalitní občanská vybavenost, 
komunitní plánování 

    

Bydlení - atraktivní území se zájmem o bydlení     
Rekreace - dostatečný rekreační potenciál, 

rozmanitost rekreačních možností  
    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- stabilní ekonomika, existence malého a 
středního podnikání, dobrá míra 
podnikatelské aktivity 

    

Trh práce/nezaměstanost průměrná nezaměstnanost     
Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    

 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

KLADRUBY 
 

 

46684484 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- zlepšit kvalitu vodních zdroj ů a 
jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- zvýšit koeficient ekologické stability     

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- průměrná hodnota míry zalesnění 
 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec je plynofikována, zajistit 
napojení kanalizace na ČOV 

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- zlepšit podmínky dostupnosti 
veřejné linkové dopravy  

    

Sociodemografické 
podmínky 

- zamezit úbytku obyvatel a stárnutí 
populace nap ř. budováním chyb ějící 
občanské vybavenosti a ploch pro 
volno časové aktivity 

    

Bydlení - zamezit úbytku a stárnutí bytového 
fondu, rozvíjet a podporovat nové 
možnosti bydlení  

    

Rekreace - vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území 
- vyřešit nedostatek ubytovacích 
kapacit a klesající míru návšt ěvnosti  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním investor ů, 
podporovat podnikatelské aktivity 

    

Trh práce – nezam ěst. - vysoká míra nezam ěstnanosti     
Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    

 
 
 
 
 
 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

KRASELOV 
 

 

251364 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- zlepšit kvalitu vodních zdroj ů a 
jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

Ochrana p řírody a 
krajiny 

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 
- eliminovat devastované lokality 

    

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- vyhovující míra zalesnění  
- dobrá kvalita lesů 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec není plynofikována, zajistit 
napojení kanalizace na ČOV  

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- autobusové spojení vyhovující      
Sociodemografické 
podmínky 

- zamezit úbytku obyvatel a stárnutí 
populace nap ř. budováním chyb ějící 
občanské vybavenosti a ploch pro 
volno časové aktivity 

    

Bydlení - zamezit úbytku bytového fondu, 
rozvíjet a podporovat nové možnosti 
bydlení (rodinné domy) 

    

- dostatečný rekreační potenciál, 
rozmanitost rekreačních možností  

    Rekreace 
 

vytvo řit podmínky pro vznik nových 
ubytovacích kapacit, podporovat 
návšt ěvnost území 

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- průměrná míra nezaměstnanosti     

Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    

 
 
 
 
 



 
 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

KREJNICE 
 

 

667617 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- geologicky stabilní území vhodná pro 
zakládání staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- výrazn ě zlepšit kvalitu vodních 
zdroj ů a jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prostředí 

- nejsou překročeny imisní limity 
- nízký výskyt starých zátěží  

 
 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- eliminovat devastované lokality 
- zvýšit koeficient ekologické stability 

    

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- průměrná hodnota míry zalesnění 
 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec není plynofikována, zajistit 
napojení kanalizace na ČOV 

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- zlepšit podmínky dostupnosti 
veřejné linkové dopravy  

    

Sociodemografické 
podmínky 

- vzhledem k výraznému nár ůstu 
počtu obyvatel je pot řeba řešit 
dostate čnou kapacitu ploch OV a 
dalších ploch pro volno časové 
aktivity 

    

Bydlení - zamezit úbytku bytového fondu, 
rozvíjet a podporovat nové možnosti 
bydlení (rodinné domy) 

    

Rekreace 
 

- vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území  

    

 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- stabilní ekonomika, existence malého a 
středního podnikání, dobrá míra 
podnikatelské aktivity 

    

Trh práce – nezam ěst. - nadpr ůměrná míra nezam ěstnanosti     
Daňová výtěžnost – 
možnosti 
spolufinancování projektů 

- poměrně dobrá daňová výtěžnost 
- přiměřená možnost spolufinancovat 
rozvojové projekty a vytvářet pracovní 
příležitosti 

    

 
 
 
 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

KRTY- HRADEC 
 

 

667609 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- geologicky stabilní území vhodná pro 
zakládání staveb 
- výskyt chráněných ložiskových území 
- povrchové dobývací prostory 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- výrazn ě zlepšit kvalitu vodních 
zdroj ů a jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prostředí 

- nejsou překročeny imisní limity 
- nízký výskyt starých zátěží  

 
 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- eliminovat devastované lokality 
- zvýšit koeficient ekologické stability 

    

- stabilizace využití orné půdy      Zemědělský p ůdní fond 
a pozemky ur čené 
k pln ění funkcí lesa 

- zamezit narušování p ůd a 
ekosystém ů zemědělskou výrobou 
- výrazn ě zvyšovat podíl lesních p ůd, 
zlepšovat kvalitu les ů 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
- řešit napojení kanalizace na ČOV     Technická 

infrastruktura - ostatní technická infrastruktura je 
dostatečná 

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- zlepšit podmínky dostupnosti 
veřejné linkové dopravy  

    

Sociodemografické 
podmínky 

- zamezit úbytku obyvatel a 
výraznému stárnutí populace nap ř. 
budováním chyb ějící ob čanské 
vybavenosti a ploch pro volno časové 
aktivity 

 
 
 

   

Bydlení - zamezit stárnutí bytového fondu, 
rozvíjet a podporovat nové možnosti 
bydlení 

    

Rekreace - vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území 
- zajistit dostatek ubytovacích kapacit 
a zamezit poklesu návšt ěvnosti  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- průměrná míra nezaměstnanosti     

Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

KUŘIMANY 
 

 

46684492 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- výrazn ě zlepšit kvalitu vodních 
zdroj ů a jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prostředí 

- nejsou překročeny imisní limity 
- nízký výskyt starých zátěží  

 
 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- zvýšit koeficient ekologické stability     

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- vyhovující míra zalesnění  
- dobrá kvalita lesů 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec není plynofikována, zajistit 
napojení kanalizace na ČOV 

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- zlepšit podmínky dostupnosti 
veřejné linkové dopravy  

    

Sociodemografické 
podmínky 

- zamezit úbytku obyvatel a zejména 
stárnutí populace nap ř. budováním 
chyb ějící ob čanské vybavenosti a 
ploch pro volno časové aktivity 

    

Bydlení - zamezit stárnutí bytového fondu, 
rozvíjet a podporovat nové možnosti 
bydlení 

    

Rekreace - vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území 
- zajistit dostatek ubytovacích kapacit 
a zamezit poklesu návšt ěvnosti  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním investor ů, 
podporovat podnikatelské aktivity 

    

Trh práce – nezam ěst. - vysoká míra nezam ěstnanosti     
Daňová výtěžnost – 
možnosti 
spolufinancování projektů 

- vyšší daňová výtěžnost 
- možnost spolufinancovat rozvojové 
projekty a vytvářet pracovní příležitosti 

    

 
 
 
 
 
 
 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

KVÁSKOVICE 
 

 

667625 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- zlepšit kvalitu vodních zdroj ů a 
jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prostředí 

- nejsou překročeny imisní limity 
- nízký výskyt starých zátěží  

 
 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- eliminovat devastované lokality 
- zvýšit koeficient ekologické stability 

    

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- průměrná hodnota míry zalesnění 
 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec není plynofikována, zajistit 
napojení kanalizace na ČOV a dořešit 
napojení v ětší části obce na vodovod 

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- autobusové spojení přiměřené      
Sociodemografické 
podmínky 

- vzhledem k nár ůstu po čtu obyvatel 
je pot řeba řešit dostate čnou kapacitu 
ploch ob čanské vybavenosti 

    

Bydlení atraktivní území se zájmem o bydlení     
Rekreace - vytvo řit podmínky pro zvýšení 

rekreačního potenciálu území 
- zajistit dostatek ubytovacích kapacit 
a zamezit poklesu návšt ěvnosti  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- průměrná míra nezaměstnanosti     

Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

LIBĚTICE 
 

 

667650 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- výrazn ě zlepšit kvalitu vodních 
zdroj ů a jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prostředí 

- nejsou překročeny imisní limity 
- nízký výskyt starých zátěží  

 
 

   

Ochrana p řírody a 
krajiny 

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 
- eliminovat devastované lokality 

    

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- optimální míra zalesnění  
- vysoká kvalita lesů  

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická infrastruktura - vysoký stupeň pokrytí území 

technickou infrastrukturou (vodovod 
50%, kanalizace, ČOV, plyn 70%)  

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- zlepšit podmínky dostupnosti 
veřejné linkové dopravy  

    

Sociodemografické 
podmínky 

- zamezit úbytku obyvatel a stárnutí 
populace nap ř. budováním chyb ějící 
občanské vybavenosti a ploch pro 
volno časové aktivity 

    

Bydlení - zamezit stagnaci bytového fondu, 
rozvíjet a podporovat nové možnosti 
bydlení (rodinné domy) 

    

- dostatečný rekreační potenciál, 
rozmanitost rekreačních možností  

    Rekreace 
 

vytvo řit podmínky pro vznik nových 
ubytovacích kapacit, podporovat 
návšt ěvnost území 

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním investor ů, 
podporovat podnikatelské aktivity 

    

Trh práce – nezaměst. - podprůměrná míra nezaměstnanosti     
Daňová výtěžnost – 
možnosti 
spolufinancování projektů 

- vyšší daňová výtěžnost 
- možnost spolufinancovat rozvojové 
projekty a vytvářet pracovní příležitosti 

    

 
 
 
 



 
 

 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

LITOCHOVICE 
 

 

667668 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- výrazn ě zlepšit kvalitu vodních 
zdroj ů a jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prostředí 

- nízký výskyt starých zátěží   
 

   

- minimalizovat zásah k řížení silnice 
II. třídy s regionálním biokoridorem 

sS2xRK 
(výkres 
problém ů) 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    

Ochrana p řírody a 
krajiny 
 

- zvýšit koeficient ekologické stability     

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- průměrná hodnota míry zalesnění 
 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

- obec není plynofikována, zajistit 
odkanalizování obce a napojení na 
ČOV, vyřešit napojení části obce 
na vodovod 

    

Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost 

- přiměřená silniční infrastruktura a 
dopravní obslužnost území  
- autobusové spojení přiměřené 

    

Sociodemografické 
podmínky 

- vzhledem k výraznému nár ůstu 
počtu obyvatel je pot řeba řešit 
dostate čnou kapacitu ploch ob čanské 
vybavenosti a infrastruktury 

    

- atraktivní území se zájmem o bydlení     Bydlení 
- řešit hrozbu stárnutí a nedostate čné 
kvality bytového fondu 

    

Rekreace - dostatečný rekreační potenciál, 
rozmanitost rekreačních možností  
- zajistit dostatek ubytovacích kapacit 

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- mírn ě nadpr ůměrná míra 
nezaměstnanosti 

    

Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    

 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

MALENICE 
 

 

251461 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prost ředí a 
geologie 

- vyšší míra poddolování v severní 
části obce vyvolává problémy se 
zakládáním staveb 

(výkres 
limit ů) 

   

- minimalizovat zásah zastav ěného 
území do OP vodního zdroje 

sZUoVZ 
(výkres 
problém ů) 

  

- omezit zásah zastav ěného území do 
záplavového území 

sZUoZQ 
(výkres 
problém ů) 

  

 

- omezit zásah silnice I. t řídy do OP 
vodního zdroje 

sS1-VZ 
(výkres 
problém ů) 

   

- omezit zásah silnice I. t řídy do OP 
vodního zdroje 

zS1-VZ 
(výkres 
problém ů) 

   

Vodní režim 

- navrhnout a realizovat 
protipovod ňová opat ření 

(výkres 
limit ů) 

   

Hygiena život. prostředí - nízký výskyt starých zátěží      
- minimalizovat zásah k řížení silnice 
II. třídy s nadregionálním 
biokoridorem 

sS2xNK 
(výkres 
problém ů) 

   Ochrana p řírody a 
krajiny 

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    

Zemědělský p ůdní fond 
a pozemky ur čené 
k pln ění funkcí lesa 

- minimalizovat zásah zám ěru vedení 
silnice I. t řídy do lesních pozemk ů  

zS1-LE 
(výkres 
problém ů) 

   

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická infrastruktura - vysoký stupeň pokrytí území 

technickou infrastrukturou (vodovod, 
kanalizace, ČOV, plyn)  

    

Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost 

- dobrá dopravní infrastruktura a výborná 
dopravní obslužnost území  
- přiměřené autobus. a vlakové  spojení  

    

Sociodemografické 
podmínky 

- narůstá po čet obyvatel, avšak 
dochází k mírnému stárnutí populace 
- je pot řeba řešit dostate čnou 
kapacitu ploch OV a infrastruktury 

    

Bydlení - atraktivní území se zájmem o bydlení 
- mladší nebo renovovaný bytový fond 

    

Rekreace - dostatečný rekreační potenciál, 
rozmanitost rekreačních možností 
v přírodě, dostatek ubytovacích kapacit  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- stabilní ekonomika, existence malého a 
středního podnikání, dobrá míra 
podnikatelské aktivity 

    

Trh práce/nezaměstanost podprůměrná míra nezaměstnanosti     
Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- nízká daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti  

    



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

MEČICHOV 
 

 

251143 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 
 

- geologicky stabilní území vhodná pro 
zakládání staveb 
- výskyt chráněných ložiskových území 
- povrchové dobývací prostory 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- výrazn ě zlepšit kvalitu vodních 
zdroj ů a jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prostředí 

- nejsou překročeny imisní limity 
- nízký výskyt starých zátěží  

 
 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- eliminovat devastované lokality 
- zvýšit koeficient ekologické stability 

    

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- průměrná hodnota míry zalesnění 
 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
- řešit napojení kanalizace na ČOV     Technická 

infrastruktura - ostatní technická infrastruktura je 
dostatečná 

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- autobusové spojení přiměřené      
Sociodemografické 
podmínky 

- zamezit úbytku obyvatel a stárnutí 
populace nap ř. budováním chyb ějící 
občanské vybavenosti a ploch pro 
volno časové aktivity 

    

Bydlení - zamezit úbytku bytového fondu, 
rozvíjet a podporovat nové možnosti 
bydlení (rodinné domy) 

    

- vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území  
(cyklostezky, p ěší trasy, hypostezky)  

    Rekreace 
 
 

dostatek ubytovacích kapacit     
            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- průměrná míra nezaměstnanosti     

Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    

 
 
 
 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

MILEJOVICE 
 

 

667706 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

Vodní režim - mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 
- dostatečné množství a kvalita vodních 
zdrojů a jejich ochrana 

    

Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- zvýšit koeficient ekologické stability     

Zemědělský p ůdní fond 
a pozemky ur čené 
k pln ění funkcí lesa 

- zamezit úbytku orné p ůdy a 
narušování p ůd a ekosystém ů 
zemědělskou výrobou 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec není plynofikována, zajistit 
odkanalizování obce a napojení na 
ČOV, řešit neexistující vodovodní sí ť 

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- autobusové spojení přiměřené      
Sociodemografické 
podmínky 

- narůstá po čet obyvatel, avšak 
dochází k výraznémju stárnutí 
populace  
- vytvo řit podmínky pro budování 
chyb ějící ob čanské vybavenosti a 
volno časových aktivit pro mladé a 
rodiny s d ětmi 

    

- atraktivní území se zájmem o bydlení     Bydlení 
- řešit hrozbu stárnutí a nedostate čné 
kvality bytového fondu 

    

- vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území  
(cyklostezky, p ěší trasy, hypostezky)  

    Rekreace 
 
 

dostatek ubytovacích kapacit     
            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce – nezam ěst. - vysoká míra nezam ěstnanosti     
Daňová výtěžnost – 
možnosti 
spolufinancování projektů 

- poměrně dobrá daňová výtěžnost 
- přiměřená možnost spolufinancovat 
rozvojové projekty a vytvářet pracovní 
příležitosti 

    

 
 



 
 
 

 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

MILOŇOVICE 
 

 

251488 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
- geologicky nestabilní území mohou 
vyvolávat problémy se zakládáním 
staveb  

(výkres 
limit ů) 

   

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 

    

Horninové prost ředí a 
geologie 
 

- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

Vodní režim - dostatečné množství a kvalita vodních 
zdrojů a jejich ochrana  
- území mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    

Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- zvýšit koeficient ekologické stability     

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- vyhovující míra zalesnění  
- dobrá kvalita lesů 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická infrastruktura - vysoký stupeň pokrytí území 

technickou infrastrukturou (vodovod 
90%, kanalizace, ČOV, plyn 70%)  

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- autobusové spojení přiměřené      
Sociodemografické 
podmínky 

- mírn ě narůstá po čet obyvatel, avšak 
dochází ke stárnutí populace 
- je pot řeba řešit dostate čnou 
kapacitu ploch OV  

    

Bydlení - atraktivní území se zájmem o bydlení 
- mladší nebo renovovaný bytový fond 

    

Rekreace - vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území 
- zajistit dostatek ubytovacích kapacit 
a zamezit poklesu návšt ěvnosti  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce – nezam ěst. - nadpr ůměrná míra nezam ěstnanosti     
Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- nízká daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

MNICHOV 
 

 

667714 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- zlepšit kvalitu vodních zdroj ů a 
jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- zvýšit koeficient ekologické stability     

- stabilizace využití orné půdy      Zemědělský p ůdní fond 
a pozemky ur čené 
k pln ění funkcí lesa - zvyšovat podíl lesních p ůd, 

zlepšovat kvalitu les ů 
    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
- řešit napojení kanalizace na ČOV     Technická 

infrastruktura - ostatní technická infrastruktura je 
dostatečná 

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- zlepšit podmínky dostupnosti 
veřejné linkové dopravy  

    

Sociodemografické 
podmínky 

- narůstá po čet obyvatel, avšak 
dochází k mírnému stárnutí populace  
- vytvo řit podmínky pro budování 
chyb ějící ob čanské vybavenosti a 
volno časových aktivit pro mladé a 
rodiny s d ětmi 

    

- atraktivní území se zájmem o bydlení     Bydlení 
- řešit hrozbu stárnutí a nedostate čné 
kvality bytového fondu 

    

Rekreace - vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území 
- zajistit dostatek ubytovacích kapacit 
a zamezit poklesu návšt ěvnosti  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- mírně nadprůměrná míra 
nezaměstnanosti 

    

Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    

 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

MUTĚNICE 
 

 

46687718 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
- geologicky nestabilní území mohou 
vyvolávat problémy se zakládáním 
staveb  

(výkres 
limit ů) 

   

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 

    

Horninové prost ředí a 
geologie 
 

- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

Vodní režim - výrazn ě zlepšit kvalitu vodních 
zdroj ů a jejich ochranu 

    

Hygiena životního 
prostředí 

- nejsou překročeny imisní limity 
- nízký výskyt starých zátěží  

 
 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- zvýšit koeficient ekologické stability     

- stabilizace využití orné půdy      Zemědělský p ůdní fond 
a pozemky ur čené 
k pln ění funkcí lesa 

- zamezit narušování p ůd a 
ekosystém ů zemědělskou výrobou 
- zvyšovat podíl lesních p ůd, 
zlepšovat kvalitu les ů 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec není plynofikována, zajistit 
odkanalizování obce a napojení na 
ČOV 

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- zlepšit podmínky dostupnosti 
veřejné linkové dopravy  

    

Sociodemografické 
podmínky 

- mírn ě narůstá po čet obyvatel, avšak 
dochází k mírnému stárnutí populace 
- je pot řeba řešit dostate čnou 
kapacitu ploch OV  

    

- atraktivní území se zájmem o bydlení     Bydlení 
- řešit hrozbu stárnutí a nedostate čné 
kvality bytového fondu 

    

Rekreace - vy řešit nedostatek ubytovacích 
kapacit a klesající míru návšt ěvnosti  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- podprůměrná míra nezaměstnanosti     

Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    

 
 
 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

NEBŘEHOVICE 
 

 

667722 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- výrazn ě zlepšit kvalitu vodních 
zdroj ů a jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prostředí 

- nejsou překročeny imisní limity 
- nízký výskyt starých zátěží  

 
 

   

- zvýšit zastoupení ekologicky 
pozitivních krajinných struktur a 
prvk ů (lesy, travní porosty)  

    

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    

Ochrana p řírody a 
krajiny 

- zvýšit koeficient ekologické stability     
Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- vyhovující míra zalesnění  
- dobrá kvalita lesů 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec není plynofikována, zajistit 
napojení kanalizace na ČOV 

    

- poměrně kvalitní dopravní 
infrastruktura a dopravní obslužnost 

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost 
 - zlepšit podmínky dostupnosti 

veřejné linkové dopravy  
    

Sociodemografické 
podmínky 

- narůstá po čet obyvatel avšak 
dochází ke stárnutí populace, je 
pot řeba řešit dostate čnou kapacitu 
ploch OV nap ř. budováním chyb ějící 
občanské vybavenosti a ploch pro 
volno časové aktivity (rodiny s d ětmi) 

    

Bydlení - atraktivní území se zájmem o bydlení 
- mladší nebo renovovaný bytový fond 

    

Rekreace - vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území 
- vyřešit nedostatek ubytovacích 
kapacit a klesající míru návšt ěvnosti  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním investor ů, 
podporovat podnikatelské aktivity 

    

Trh práce – nezam ěst. - nadpr ůměrná míra nezam ěstnanosti     
Daňová výtěžnost – 
možnosti 
spolufinancování projektů 

- poměrně dobrá daňová výtěžnost 
- přiměřená možnost spolufinancovat 
rozvojové projekty a vytvářet pracovní 
příležitosti 

    

 
 
 



 
 

 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

NĚMČICE 
 

 

667731 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerost. surovin 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- výrazn ě zlepšit kvalitu vodních 
zdroj ů a jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- eliminovat devastované lokality 
- zvýšit koeficient ekologické stability 

    

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- průměrná hodnota míry zalesnění 
 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec není plynofikována, zajistit 
odkanalizování obce a napojení na 
ČOV, řešit neexistující vodovodní sí ť 

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- autobusové spojení přiměřené      
Sociodemografické 
podmínky 

- narůstá po čet obyvatel avšak 
dochází ke stárnutí populace, je 
pot řeba řešit dostate čnou kapacitu 
ploch OV nap ř. budováním chyb ějící 
občanské vybavenosti a ploch pro 
volno časové aktivity (rodiny s d ětmi) 

    

- atraktivní území se zájmem o bydlení     Bydlení 
- řešit hrozbu stárnutí a nedostate čné 
kvality bytového fondu 

    

- vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území  
(cyklostezky, p ěší trasy, hypostezky)  

    Rekreace 
 
 

dostatek ubytovacích kapacit     
            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce – nezam ěst. - nadpr ůměrná míra nezam ěstnanosti     
Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- nízká daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    

 
 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

NĚMĚTICE 
 

 

667749 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- omezit zásah silnice I. t řídy a II. t řídy 
do záplavového území Q100 

sS1-ZQ 
sS2-ZQ 
(výkres 
problém ů) 

   

- omezit zásah zám ěru vedení silnice 
I. třídy do záplavového území Q100 

zS1-ZQ 
(výkres 
problém ů) 

   

Vodní režim 
 
 
 
 

 

- navrhnout a realizovat 
protipovod ňová opat ření 

(výkres 
limit ů) 

   

Hygiena život. prostředí - nízký výskyt starých zátěží      
- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 
- zvýšit koeficient ekologické stability 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 
 

- minimalizovat zásah k řížení silnice 
II. třídy s regionálním biokoridorem 

sS2xRK 
(výkres 
problém ů) 

   

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- průměrná hodnota míry zalesnění 
 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

- obec není plynofikována, zajistit 
odkanalizování obce a napojit na ČOV 

    

Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost 

- poměrně kvalitní dopravní 
infrastruktura a dopravní obslužnost  
- dobré autobusové spojení   

    

Sociodemografické 
podmínky 

- mírn ě narůstá po čet obyvatel, avšak 
dochází ke stárnutí populace 
- je pot řeba řešit dostate čnou 
kapacitu ploch OV a ploch pro 
volno časové aktivity 

    

- atraktivní území se zájmem o bydlení     Bydlení 
- řešit hrozbu stárnutí a nedostate čné 
kvality bytového fondu 

    

Rekreace - vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území 
- vyřešit nedostatek ubytovacích 
kapacit a klesající míru návšt ěvnosti  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- podprůměrná míra nezaměstnanosti     

Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

NIHOŠOVICE 
 

 

251593 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 
 

- geologicky stabilní území vhodná pro 
zakládání staveb 
- výskyt chráněných ložiskových území 
- povrchové dobývací prostory 

    

- omezit zásah silnice II. t řídy do 
záplavového území Q100 

sS2-ZQ 
(výkres 
problém ů) 

   Vodní režim 

- navrhnout a realizovat 
protipovod ňová opat ření 

(výkres 
limit ů) 

   

Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- eliminovat devastované lokality     

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- vyhovující míra zalesnění  
- dobrá kvalita lesů 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
- řešit napojení kanalizace na ČOV     Technická 

infrastruktura - ostatní technická infrastruktura je 
dostatečná 

    

- zlepšit dopravní obslužnost území      Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  - poměrně kvalitní dopravní 

infrastruktura, dobré autobusové spojení   
    

Sociodemografické 
podmínky 

- narůstá po čet obyvatel, avšak 
dochází ke stárnutí populace 
- je pot řeba řešit dostate čnou 
kapacitu ploch OV a ploch pro 
volno časové aktivity 

    

Bydlení - zamezit úbytku bytového fondu, 
rozvíjet a podporovat nové možnosti 
bydlení (rodinné domy) 

    

Rekreace - dostatečný rekreační potenciál, 
rozmanitost rekreačních možností  
- zajistit dostatek ubytovacích kapacit 

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- nadpr ůměrná míra nezam ěstnanosti     

Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    

 
 
 
 
 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

NIŠOVICE 
 

 

667757 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prost ředí a 
geologie 

- vyšší míra poddolování v severní 
části obce vyvolává problémy se 
zakládáním staveb 

(výkres 
limit ů) 

   

- omezit zásah silnice II. t řídy do 
záplavového území Q100 

sS2-ZQ 
(výkres 
problém ů) 

   

- minimalizovat zásah zám ěru vedení 
silnice I. t řídy záplav. územím  Q100 

zS1-ZQ 
(výkres 
problém ů) 

   

Vodní režim 

- navrhnout a realizovat 
protipovod ňová opat ření 

(výkres 
limit ů) 

   

Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

- minimalizovat zásah zám ěru vedení 
silnice I. t řídy regionálním biocentrem  

zS1-RC 
(výkres 
problém ů) 

   

- minimalizovat zásah k řížení silnice 
II. třídy s regionálním biokoridorem 

sS2xRK 
(výkres 
problém ů) 

   

Ochrana p řírody a 
krajiny 

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    

- minimalizovat zásah zám ěru vedení 
silnice I. t řídy do lesních pozemk ů  

zS1-LE 
(výkres 
problém ů) 

   Zemědělský p ůdní fond 
a pozemky ur čené 
k pln ění funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- průměrná hodnota míry zalesnění 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická infrastruktura - vysoký stupeň pokrytí území 

technickou infrastrukturou (vodovod, 
kanalizace, ČOV, plyn)  

    

Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost 

- dobrá dopravní infrastruktura a výborná 
dopravní obslužnost území  
- přiměřené autobus. a vlakové  spojení  

    

Sociodemografické 
podmínky 

- narůstá po čet obyvatel, je pot řeba 
řešit dostate čnou kapacitu ploch OV a 
další infrastruktury 

    

Bydlení - atraktivní území se zájmem o bydlení 
- mladší nebo renovovaný bytový fond 

    

Rekreace - vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území 
- zajistit dostatek ubytovacích kapacit 
a zamezit poklesu návšt ěvnosti  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- stabilní ekonomika, existence malého a 
středního podnikání, dobrá míra 
podnikatelské aktivity 

    

Trh práce/nezaměstanost - podprůměrná nezaměstnanost     
Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    



 
 
 
 

 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

NOVÁ VES 
 

 

46687726 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 
 

- geologicky stabilní území vhodná pro 
zakládání staveb 
- výskyt chráněných ložiskových území 
- povrchové dobývací prostory 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- výrazn ě zlepšit kvalitu vodních 
zdroj ů a jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prostředí 

- nejsou překročeny imisní limity 
- nízký výskyt starých zátěží  

 
 

   

Ochrana p řírody a 
krajiny 

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- optimální míra zalesnění  
- vysoká kvalita lesů  

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec není plynofikována, zajistit 
napojení kanalizace na ČOV 

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- zlepšit podmínky dostupnosti 
veřejné linkové dopravy  

    

Sociodemografické 
podmínky 

- narůstá po čet obyvatel avšak 
dochází k výraznému stárnutí 
populace, je pot řeba řešit 
dostate čnou kapacitu ploch OV nap ř. 
budováním chyb ějící ob čanské 
vybavenosti a ploch pro volno časové 
aktivity (rodiny s d ětmi) 

    

Bydlení - zamezit úbytku bytového fondu, 
rozvíjet a podporovat nové možnosti 
bydlení (rodinné domy) 

    

- vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území  

    Rekreace 
 
 dostatek ubytovacích kapacit     
            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- vysoká míra nezam ěstnanosti     

Daňová výtěžnost – 
možnosti 
spolufinancování projektů 

- poměrně dobrá daňová výtěžnost 
- přiměřená možnost spolufinancovat 
rozvojové projekty a vytvářet pracovní 
příležitosti 

    



 
 
 
 

 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

NOVOSEDLY 
 

 

251623 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
- geologicky stabilní území vhodná pro 
zakládání staveb 

    Horninové prostředí a 
geologie 

- řešit využití ložisek nerostných 
surovin v západní části obce  

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- navrhnout a realizovat 
protipovod ňová opat ření 

(výkres 
limit ů) 

   

Hygiena životního 
prostředí 

- nízký výskyt starých zátěží   
 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- eliminovat devastované lokality 
- zvýšit koeficient ekologické stability 

    

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- průměrná hodnota míry zalesnění 
 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická infrastruktura - vysoký stupeň pokrytí území 

technickou infrastrukturou (vodovod, 
kanalizace, ČOV, plyn)  

    

- zlepšit dopravní obslužnost území      Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  - poměrně kvalitní dopravní 

infrastruktura, dobré autobusové spojení   
    

Sociodemografické 
podmínky 

- narůstá po čet obyvatel, avšak 
dochází k mírnému stárnutí populace 
- je pot řeba řešit dostate čnou 
kapacitu ploch OV a infrastruktury 

    

Bydlení - zamezit úbytku bytového fondu, 
rozvíjet a podporovat nové možnosti 
bydlení (rodinné domy) 

    

Rekreace - vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území 
- zajistit dostatek ubytovacích kapacit 
a zamezit poklesu návšt ěvnosti  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- mírně nadprůměrná míra 
nezaměstnanosti 

    

Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    

 



 
 
 
 

 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

OSEK 
 

 

251631 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- zlepšit kvalitu vodních zdroj ů a 
jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

- minimalizovat zásah k řížení silnice 
II. třídy s nadregionálním 
biokoridorem 

sS2xNK 
(výkres 
problém ů) 

   Ochrana p řírody a 
krajiny 

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 
- zvýšit koeficient ekologické stability 

    

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- vyhovující míra zalesnění  
- dobrá kvalita lesů 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická infrastruktura - vysoký stupeň pokrytí území 

technickou infrastrukturou (vodovod, 
kanalizace, ČOV, plyn)  

    

Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost 

- poměrně kvalitní dopravní 
infrastruktura a dopravní obslužnost 
území  
- autobusové spojení přiměřené 

    

Sociodemografické 
podmínky 

- výrazně narůstá počet obyvatel      

Bydlení - atraktivní území se zájmem o bydlení 
- mladší nebo renovovaný bytový fond 

    

- vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území  
(cyklostezky, p ěší trasy, hypostezky)  

    Rekreace 
 
 

dostatek ubytovacích kapacit     
            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- mírně nadprůměrná míra 
nezaměstnanosti 

    

Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    

 



 
 

 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

PARAČOV 
 

 

251640 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- výrazn ě zlepšit kvalitu vodních 
zdroj ů a jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prostředí 

- nejsou překročeny imisní limity 
- nízký výskyt starých zátěží  

 
 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- eliminovat devastované lokality 
- zvýšit koeficient ekologické stability 

    

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- průměrná hodnota míry zalesnění 
 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec není plynofikována, zajistit 
odkanalizování obce a napojení na 
ČOV, řešit neexistující vodovodní sí ť 

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- autobusové spojení přiměřené      
Sociodemografické 
podmínky 

- vzhledem k výraznému nár ůstu 
počtu obyvatel je pot řeba řešit 
dostate čnou kapacitu ploch OV a 
dalších ploch pro volno časové 
aktivity (rodiny s d ětmi) 

    

Bydlení - zamezit úbytku bytového fondu, 
rozvíjet a podporovat nové možnosti 
bydlení (rodinné domy) 

    

- vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území  
(cyklostezky, p ěší trasy, hypostezky)  

    Rekreace 
 
 

dostatek ubytovacích kapacit     
            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- podprůměrná míra nezaměstnanosti     

Daňová výtěžnost – 
možnosti 
spolufinancování projektů 

- poměrně dobrá daňová výtěžnost 
- přiměřená možnost spolufinancovat 
rozvojové projekty a vytvářet pracovní 
příležitosti 

    

 



 
 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

PRACEJOVICE 
 

 

251682 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- navrhnout a realizovat 
protipovod ňová opat ření 

(výkres 
limit ů) 

   Vodní režim 

- zlepšit kvalitu vodních zdroj ů a 
jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- eliminovat devastované lokality     

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- optimální míra zalesnění  
- vysoká kvalita lesů  

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická infrastruktura - vysoký stupeň pokrytí území 

technickou infrastrukturou (vodovod, 
kanalizace, ČOV, plyn)  

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- zlepšit podmínky dostupnosti 
veřejné linkové dopravy  

    

Sociodemografické 
podmínky 

- narůstá po čet obyvatel, avšak 
dochází k mírnému stárnutí populace 
- je pot řeba řešit dostate čnou 
kapacitu ploch OV a infrastruktury 

    

Bydlení - atraktivní území se zájmem o bydlení     

Rekreace - vy řešit nedostatek ubytovacích 
kapacit a klesající míru návšt ěvnosti  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- stabilní ekonomika, existence malého a 
středního podnikání, dobrá míra 
podnikatelské aktivity 

    

Trh práce 
/nezaměstanost 

mírn ě nadpr ůměrná míra 
nezaměstnanosti 

    

Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- nízká daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti  

    

 
 
 
 
 
 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

PŘEDNÍ ZBOROVICE 
 

 

667790 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- navrhnout a realizovat 
protipovod ňová opat ření 

(výkres 
limit ů) 

   Vodní režim 

- výrazn ě zlepšit kvalitu vodních 
zdroj ů a jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prostředí 

- nízký výskyt starých zátěží   
 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- eliminovat devastované lokality 
- zvýšit koeficient ekologické stability 

    

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- vyhovující míra zalesnění  
- dobrá kvalita lesů 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec není plynofikována, zajistit 
napojení kanalizace na ČOV, řešit 
neexistující vodovodní sí ť 

    

Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost 

- kvalitní dopravní infrastruktura a 
výborná dopravní obslužnost území  
- vyhopvující autobusové a vlakové  
spojení  

    

Sociodemografické 
podmínky 

- výrazn ě narůstá po čet obyvatel, 
avšak dochází k mírnému stárnutí 
populace 
- je pot řeba řešit dostate čnou 
kapacitu ploch OV a ploch pro 
volno časové aktivity 

    

- atraktivní území se zájmem o bydlení     Bydlení 
- řešit hrozbu stárnutí a nedostate čné 
kvality bytového fondu 

    

Rekreace - vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území 
- zajistit dostatek ubytovacích kapacit 
a zamezit poklesu návšt ěvnosti  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce – nezam ěst. - vysoká míra nezam ěstnanosti     
Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- nízká daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti  

    

 
 
 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

PŘEDSLAVICE 
 

 

251691 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- výrazn ě zlepšit kvalitu vodních 
zdroj ů a jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prostředí 

- nejsou překročeny imisní limity 
- nízký výskyt starých zátěží  

 
 

   

- zvýšit zastoupení ekologicky 
pozitivních krajinných struktur a 
prvk ů (lesy, travní porosty)  

    

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    

Ochrana p řírody a 
krajiny 

- zvýšit koeficient ekologické stability     
Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- průměrná hodnota míry zalesnění 
 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec není plynofikována, zajistit 
odkanalizování obce a napojení na 
ČOV, řešit neexistující vodovodní sí ť 

    

- zlepšit dopravní obslužnost území      Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  - poměrně kvalitní dopravní 

infrastruktura, dobré autobusové spojení   
    

Sociodemografické 
podmínky 

- narůstá po čet obyvatel, avšak 
dochází k mírnému stárnutí populace  
- vytvo řit podmínky pro budování 
chyb ějící ob čanské vybavenosti a 
volno časových aktivit pro mladé a 
rodiny s d ětmi 

    

- atraktivní území se zájmem o bydlení     Bydlení 
- řešit hrozbu stárnutí a nedostate čné 
kvality bytového fondu 

    

- vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území  
(cyklostezky, p ěší trasy, hypostezky)  

    Rekreace 
 
 

dostatek ubytovacích kapacit     
            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- nadpr ůměrná míra nezam ěstnanosti     

Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

PŘECHOVICE 
 

 

667781 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerost. surovin 

    

- území na okraji záplavové oblasti, 
průměrná retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- průměrná kvalita vodních zdrojů a jejich 
ochrana 

    

- vyřešit okolí silnice I. t řídy, která  
zatěžuje exhalacemi zastav ěné území 
obce 

sS1/ZU 
(výkres 
problém ů) 

   Hygiena životního 
prost ředí 

- minimalizovat zásah zám ěru vedení 
silnice I. t řídy do zastav. území obce 

zS1-ZU 
(výkres 
problém ů) 

   

Ochrana p řírody a 
krajiny 

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    

Zemědělský p ůdní fond 
a pozemky ur čené 
k pln ění funkcí lesa 

- zamezit úbytku orné p ůdy a 
narušování p ůd a ekosystém ů 
zemědělskou výrobou 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec není plynofikována, zajistit 
napojení kanalizace na ČOV 

    

Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost 

- kvalitní dopravní infrastruktura a 
výborná dopravní obslužnost území  
- vyhopvující autobusové a vlakové  
spojení  

    

Sociodemografické 
podmínky 

- mírn ě narůstá po čet obyvatel, avšak 
dochází k výraznému stárnutí 
populace 
- je pot řeba řešit dostate čnou 
kapacitu ploch OV a ploch pro 
volno časové aktivity (rodiny s d ětmi) 

    

- atraktivní území se zájmem o bydlení     Bydlení 
- řešit hrozbu stárnutí a nedostate čné 
kvality bytového fondu 

    

Rekreace - vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území 
- zajistit dostatek ubytovacích kapacit 
a zamezit poklesu návšt ěvnosti  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- průměrná míra nezaměstnanosti     

Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    

 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

PŘEŠŤOVICE 
 

 

251704 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 
 

- geologicky stabilní území vhodná pro 
zakládání staveb 
- výskyt chráněných ložiskových území 
- povrchové dobývací prostory 

    

Vodní režim - výrazn ě zlepšit kvalitu vodních 
zdroj ů a jejich ochranu 

    

Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

- zvýšit koeficient ekologické stability     

- minimalizovat zásah k řížení silnice I. 
třídy s nadregionálním biokoridorem 
 

sS1xNK 
(výkres 
problém ů) 

   

Ochrana p řírody a 
krajiny 

- omezit zásah zám ěru vedení silnice 
I. třídy nadregionálním biokoridorem 

zS1xNK 
(výkres 
problém ů 

   

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- průměrná hodnota míry zalesnění 
 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická infrastruktura - obec není plynofikována, ostatní 

technická infrastruktura je dostatečná 
    

Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost 

- poměrně kvalitní dopravní 
infrastruktura a dopravní obslužnost  
- dobré autobusové spojení   

    

Sociodemografické 
podmínky 

- zamezit úbytku obyvatel a stárnutí 
populace nap ř. budováním chyb ějící 
občanské vybavenosti a ploch pro 
volno časové aktivity 

    

Bydlení - zamezit úbytku bytového fondu, 
rozvíjet a podporovat nové možnosti 
bydlení (rodinné domy) 
- řešit hrozbu stárnutí a nedostate čné 
kvality bytového fondu 

    

Rekreace - vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území 
- zajistit dostatek ubytovacích kapacit 
a zamezit poklesu návšt ěvnosti  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- stabilní ekonomika, existence malého a 
středního podnikání, dobrá míra 
podnikatelské aktivity 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- mírn ě nadpr ůměrná míra 
nezaměstnanosti 

    

Daňová výtěžnost – 
možnosti 
spolufinancování projektů 

- poměrně dobrá daňová výtěžnost 
- přiměřená možnost spolufinancovat 
rozvojové projekty a vytvářet pracovní 
příležitosti 

    

 
 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

RADĚJOVICE 
 

 

667803 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- zlepšit kvalitu vodních zdroj ů a 
jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prostředí 

- nejsou překročeny imisní limity 
- nízký výskyt starých zátěží  

 
 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- eliminovat devastované lokality 
- zvýšit koeficient ekologické stability 

    

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- průměrná hodnota míry zalesnění 
 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec není plynofikována, zajistit 
odkanalizování obce a napojení na 
ČOV, řešit neexistující vodovodní sí ť 

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- zlepšit podmínky dostupnosti 
veřejné linkové dopravy  

    

Sociodemografické 
podmínky 

- zamezit úbytku obyvatel a 
výraznému stárnutí populace  
- vytvo řit podmínky pro budování 
chyb ějící ob čanské vybavenosti a 
volno časových aktivit pro mladé a 
rodiny s d ětmi 

    

Bydlení - zamezit úbytku bytového fondu, 
rozvíjet a podporovat nové možnosti 
bydlení (rodinné domy) 

    

Rekreace 
 

- vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území 
(cyklostezky, p ěší trasy, hypostezky)  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce – nezam ěst. - nadpr ůměrná míra nezam ěstnanosti     
Daňová výtěžnost – 
možnosti 
spolufinancování projektů 

- poměrně dobrá daňová výtěžnost 
- přiměřená možnost spolufinancovat 
rozvojové projekty a vytvářet pracovní 
příležitosti 

    

 
 
 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

RADOMYŠL 
 

 

251721 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
- geologicky nestabilní území = 
problémy se zakládáním staveb  

(výkres 
limit ů) 

   

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 

    

Horninové prost ředí a 
geologie 
 

- omezený výskyt ložisek nerost. surovin     
- minimalizovat zásah zastav ěného 
území do OP vodního zdroje 

sZUoVZ 
(výkres 
problém ů) 

   Vodní režim 

- dostatečné množství a kvalita vodních zdrojů 
a jejich ochrana  
- území mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    

- vyřešit okolí silnice II. t řídy, která  
zatěžuje exhalacemi zastav ěné území 
obce 

sS2/ZU 
(výkres 
problém ů) 

   

- minimalizovat zásah zám ěru vedení 
silnice II. t řídy do zastav. území obce 

zS2-ZU 
(výkres 
problém ů) 

   

Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

    

- minimalizovat zásah k řížení silnice 
II. třídy s nadregionálním 
biokoridorem 

sS2xNK 
(výkres 
problém ů) 

   Ochrana p řírody a 
krajiny 

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES  
- zvýšit koeficient ekologické stability 

    

ZPF a pozemky určené 
k plnění funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- průměrná hodnota míry zalesnění 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
- řešit napojení kanalizace na ČOV a 
plynofikaci části obce (50 %) 

    Technická 
infrastruktura 

- ostatní technická infrastruktura je 
dostatečná 

    

Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost 

- kvalitní dopravní infrastruktura a 
výborná dopravní obslužnost území  
- dobré autobusové a vlakové  spojení  

    

Sociodemografické 
podmínky 

- vyšší přírůstek obyvatelstva 
- kvalitní občanská vybavenost, 
komunitní plánování 

    

Bydlení - atraktivní území se zájmem o bydlení     
Rekreace 
 

- vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území 
(cyklostezky, p ěší trasy, hypostezky)  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- stabilní ekonomika, existence malého a 
středního podnikání, dobrá míra 
podnikatelské aktivity 

    

Trh práce/nezaměstanost průměrná nezaměstnanost     
Daňová výt ěžnost – 
možnosti spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost spolufinancovat 
rozvoj.projekty a vytvá řet prac. p říležit.  

    



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

RADOŠOVICE 
 

 

251739 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- navrhnout a realizovat 
protipovod ňová opat ření 

(výkres 
limit ů) 

   Vodní režim 

- výrazn ě zlepšit kvalitu vodních 
zdroj ů a jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

- zvýšit zastoupení ekologicky 
pozitivních krajinných struktur a 
prvk ů (lesy, travní porosty)  

    

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    

Ochrana p řírody a 
krajiny 

- zvýšit koeficient ekologické stability     
- stabilizace využití orné půdy      Zemědělský p ůdní fond 

a pozemky ur čené 
k pln ění funkcí lesa - zvyšovat podíl lesních p ůd, 

zlepšovat kvalitu les ů 
    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická infrastruktura - vysoký stupeň pokrytí území 

technickou infrastrukturou (vodovod, 
kanalizace, ČOV, plyn)  

    

Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost 

- kvalitní dopravní infrastruktura a 
výborná dopravní obslužnost území  
- dobré autobusové a vlakové  spojení  

    

Sociodemografické 
podmínky 

- výrazn ě narůstá po čet obyvatel, je 
pot řeba vytvo řit podmínky pro 
budování chyb ějící ob čanské 
vybavenosti a volno časových aktivit  

    

Bydlení - atraktivní území se zájmem o bydlení 
- mladší nebo renovovaný bytový fond 

    

Rekreace - vy řešit nedostatek ubytovacích 
kapacit a klesající míru návšt ěvnosti  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- stabilní ekonomika, existence malého a 
středního podnikání, dobrá míra 
podnikatelské aktivity 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

průměrná míra nezaměstnanosti     

Daňová výtěžnost – 
možnosti 
spolufinancování projektů 

- poměrně dobrá daňová výtěžnost 
- přiměřená možnost spolufinancovat 
rozvojové projekty a vytvářet pracovní 
příležitosti 

    

 
 
 
 
 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

ROVNÁ 
 

 

667811 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerost. surovin 

    

Vodní režim - mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 
- dostatečné množství a kvalita vodních 
zdrojů a jejich ochrana 

    

- vyřešit okolí silnice I. t řídy, která  
zatěžuje exhalacemi zastav ěné území 
obce 

sS1/ZU 
(výkres 
problém ů) 

   Hygiena životního 
prost ředí 

- nejsou překročeny imisní limity 
- nízký výskyt starých zátěží 

    

- zvýšit zastoupení ekologicky 
pozitivních krajinných struktur a 
prvk ů (lesy, travní porosty)  

    

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    

Ochrana p řírody a 
krajiny 

- zvýšit koeficient ekologické stability     
- stabilizace využití orné půdy      Zemědělský p ůdní fond 

a pozemky ur čené 
k pln ění funkcí lesa 
 

- zamezit narušování p ůd a 
ekosystém ů zemědělskou výrobou 
- zvyšovat podíl lesních p ůd, 
zlepšovat kvalitu les ů 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec není plynofikována, zajistit 
napojení kanalizace na ČOV 

    

Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost 

- poměrně kvalitní dopravní infra-
struktura a dopravní obslužnost území  
- autobusové spojení přiměřené 

    

Sociodemografické 
podmínky 

- zamezit úbytku obyvatel 
- je pot řeba řešit dostate čnou 
kapacitu ploch OV a ploch pro 
volno časové aktivity (rodiny s d ětmi) 

    

Bydlení - zamezit úbytku bytového fondu, 
rozvíjet a podporovat nové možnosti 
bydlení (rodinné domy) 

    

Rekreace - vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území 
- zajistit dostatek ubytovacích kapacit 
a zamezit poklesu návšt ěvnosti  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- stabilní ekonomika, existence malého a 
středního podnikání, dobrá míra 
podnikatelské aktivity 

    

Trh práce /nezaměstanost mírně podprůměrná míra 
nezaměstnanosti 

    

Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- nízká daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti  

    



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

ŘEPICE 
 

 

667820 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerost. surovin 

    

Vodní režim - dostatečné množství a kvalita vodních 
zdrojů a jejich ochrana  
- území mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    

Hygiena životního 
prostředí 

- nejsou překročeny imisní limity 
- nízký výskyt starých zátěží  

 
 

   

- minimalizovat zásah k řížení silnice 
II. třídy s nadregionálním 
biokoridorem 

sS2xNK 
(výkres 
problém ů) 

   Ochrana p řírody a 
krajiny 

- zvýšit koeficient ekologické stability     
Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- vyhovující míra zalesnění  
- dobrá kvalita lesů 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
obec není plynofikována, ostatní 
infrastruktura je vyhovující 

    Technická 
infrastruktura 

- vyřešit konflikt zám ěru technické 
infrastruktury s návrhem 
zastavitelného území  

nZUxzTI  
(výkres 
problém ů) 

   

Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost 

- poměrně kvalitní dopravní 
infrastruktura a dopravní obslužnost  
- dobré autobusové spojení   

    

Sociodemografické 
podmínky 

- výrazn ě narůstá po čet obyvatel  
- vytvá řet podmínky pro budování 
další ob čanské vybavenosti a 
volno časových aktivit  

    

Bydlení - atraktivní území se zájmem o bydlení 
- mladší nebo renovovaný bytový fond 

    

Rekreace 
 

- vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území 
(cyklostezky, p ěší trasy, hypostezky)  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- stabilní ekonomika, existence malého a 
středního podnikání, dobrá míra 
podnikatelské aktivity 

    

Trh práce -
nezaměstanost 

průměrná míra nezaměstnanosti     

Daňová výt ěžnost – 
možnosti spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost spolufinancovat 
rozvoj.projekty a vytvá řet prac. p říležit.  

    

 
 
 
 
 
 
 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

SKÁLY 
 

 

667838 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- výrazn ě zlepšit kvalitu vodních 
zdroj ů a jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prostředí 

- nejsou překročeny imisní limity 
- nízký výskyt starých zátěží  

 
 

   

Ochrana p řírody a 
krajiny 

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- optimální míra zalesnění  
- vysoká kvalita lesů  

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec není plynofikována, zajistit 
napojení kanalizace na ČOV  

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- zlepšit podmínky dostupnosti 
veřejné linkové dopravy  

    

Sociodemografické 
podmínky 

- zamezit úbytku obyvatel a stárnutí 
populace  
- vytvo řit podmínky pro budování 
chyb ějící ob čanské vybavenosti a 
volno časových aktivit pro mladé a 
rodiny s d ětmi 

    

Bydlení - zamezit úbytku bytového fondu, 
rozvíjet a podporovat nové možnosti 
bydlení (rodinné domy) 
- řešit hrozbu stárnutí a nedostate čné 
kvality bytového fondu 

    

Rekreace - dostatečný rekreační potenciál, 
rozmanitost rekreačních možností  
- zajistit dostatek ubytovacích kapacit 

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním investor ů, 
podporovat podnikatelské aktivity 

    

Trh práce – nezaměst. - nízká míra nezaměstnanosti     
Daňová výtěžnost – 
možnosti 
spolufinancování projektů 

- poměrně dobrá daňová výtěžnost 
- přiměřená možnost spolufinancovat 
rozvojové projekty a vytvářet pracovní 
příležitosti 

    

 
 
 
 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

SLANÍK 
 

 

667846 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- navrhnout a realizovat 
protipovod ňová opat ření 

(výkres 
limit ů) 

   Vodní režim 

- výrazn ě zlepšit kvalitu vodních 
zdroj ů a jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 
- zvýšit koeficient ekologické stability 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- minimalizovat zásah k řížení silnice I. 
třídy s regionálním biokoridorem 

sS1xRK 
(výkres 
problém ů) 

   

- stabilizace využití orné půdy      Zemědělský p ůdní fond 
a pozemky ur čené 
k pln ění funkcí lesa 

- zamezit narušování p ůd a 
ekosystém ů zemědělskou výrobou 
- výrazn ě zvyšovat podíl lesních p ůd, 
zlepšovat kvalitu les ů 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec není plynofikována, zajistit 
napojení kanalizace na ČOV 

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- autobusové spojení dobré     
Sociodemografické 
podmínky 

- vzhledem k výraznému nár ůstu 
počtu obyvatel je pot řeba řešit 
dostate čnou kapacitu ploch OV, 
infrastruktury a dalších ploch pro 
volno časové aktivity 

    

Bydlení - atraktivní území se zájmem o bydlení     
- vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území  
(cyklostezky, p ěší trasy, hypostezky)  

    Rekreace 
 

vytvo řit podmínky pro vznik nových 
ubytovacích kapacit, podporovat 
návšt ěvnost území 

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce – nezam ěst. - nadpr ůměrná míra nezam ěstnanosti     
Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- nízká daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    

 



 
 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

SOUSEDOVICE 
 

 

251798 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- zlepšit kvalitu vodních zdroj ů a 
jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- eliminovat devastované lokality 
- zvýšit koeficient ekologické stability 

    

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- průměrná hodnota míry zalesnění 
 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec je plynofikována, zajistit 
napojení kanalizace na ČOV 

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- zlepšit podmínky dostupnosti 
veřejné linkové dopravy  

    

Sociodemografické 
podmínky 

- vzhledem k výraznému nár ůstu 
počtu obyvatel je pot řeba řešit 
dostate čnou kapacitu ploch OV, 
infrastruktury a dalších ploch pro 
volno časové aktivity 

    

Bydlení - atraktivní území se zájmem o bydlení     
Rekreace - vy řešit nedostatek ubytovacích 

kapacit a klesající míru návšt ěvnosti  
    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- stabilní ekonomika, existence malého a 
středního podnikání, dobrá míra 
podnikatelské aktivity 

    

Trh práce -
nezaměstanost 

mírn ě nadpr ůměrná míra 
nezaměstnanosti 

    

Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- nízká daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti  

    

 
 
 
 
 
 



 
 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

STRAKONICE 
 

 

251810 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- geologicky stabilní území vhodná pro 
zakládání staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- minimalizovat zásah zám ěru vedení 
železniční trat ě do záplavového území 
Q100 

zZE-ZQ 
(výkres 
problém ů) 

  

- omezit zásah zastav ěného území do 
záplavového území Q100 

sZUoZQ 
(výkres 
problém ů) 

  

 

- vyřešit vedení silnice II. t řídy 
záplavovým územím 

sS1-ZQ 
(výkres 
problém ů) 

   

- navrhnout a realizovat 
protipovod ňová opat ření 

    

- omezit zásah zám ěru vedení silnice 
I. třídy nadregionálním biokoridorem 

zS1xNK 
(výkres 
problém ů 

   

Vodní režim 

- minimalizovat zásah zám ěru vedení 
silnice I. t řídy záplav. územím  Q100 

zS1-ZQ 
(výkres 
problém ů) 

   

- vyřešit okolí silnice I. t řídy a II. t řídy, 
které  zat ěžují exhalacemi zastav ěné 
území obce 

sS1/ZU 
sS2/ZU 
(výkres 
problém ů) 

   

- minimalizovat zásah zám ěru vedení 
silnice I. t řídy do zastav. území obce 

zS1-ZU 
(výkres 
problém ů) 

   

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

Hygiena životního 
prost ředí 

- řešit zhoršenou kvalitu ovzduší, 
překro čení imisních limit ů 

    

- minimalizovat zásah k řížení silnice I. 
třídy s regionálním a nadregionálním 
biokoridorem 

sS1xRK 
sS1xNK 
(výkres 
problém ů) 

   Ochrana p řírody a 
krajiny 

- zvýšit koeficient ekologické stability     
Zemědělský p ůdní fond 
a pozemky ur čené 
k pln ění funkcí lesa 

- minimalizovat zásah zám ěru vedení 
silnice I. t řídy do lesních pozemk ů  

zS1-LE 
(výkres 
problém ů) 

   

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická infrastruktura - vysoký stupeň pokrytí území 

technickou infrastrukturou (vodovod, 
kanalizace, ČOV, plyn)  

    

- řešit konflikt zám ěru vedení silnice I. 
třídy zastavitelným územím  

nZUxzS1 
(výkres 
problém ů) 

   Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- kvalitní dopravní infrastruktura a 
výborná dopravní obslužnost území  
- vyhopvující autobusové a vlakové  
spojení 

    



- zamezit úbytku obyvatel a stárnutí 
populace  
 

    Sociodemografické 
podmínky 

- kvalitní občanská vybavenost, 
komunitní plánování 

    

Bydlení - atraktivní území se zájmem o bydlení 
 

    

Rekreace - zajistit dostatek ubytovacích kapacit 
a zamezit poklesu návšt ěvnosti 

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- stabilní ekonomika, existence malého a 
středního podnikání, dobrá míra 
podnikatelské aktivity 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

mírně podprůměrná míra 
nezaměstnanosti 

    

Daňová výtěžnost – 
možnosti 
spolufinancování projektů 

- poměrně dobrá daňová výtěžnost 
- přiměřená možnost spolufinancovat 
rozvojové projekty a vytvářet pracovní 
příležitosti 

    

 



 
 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

STRAŠICE 
 

 

251828 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- výrazn ě zlepšit kvalitu vodních 
zdroj ů a jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

- vysoká rozmanitost přírodního 
prostředí a krajiny 
-přírodní rezervace v Sever. části území 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- zvýšit koeficient ekologické stability     
Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- vyhovující míra zalesnění  
- dobrá kvalita lesů 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec není plynofikována, zajistit 
napojení kanalizace na ČOV  

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- autobusové spojení přiměřené      
Sociodemografické 
podmínky 

- zamezit úbytku obyvatel a stárnutí 
populace  
- vytvo řit podmínky pro budování 
chyb ějící ob čanské vybavenosti a 
volno časových aktivit pro mladé a 
rodiny s d ětmi 

    

Bydlení - zamezit úbytku bytového fondu, 
rozvíjet a podporovat nové možnosti 
bydlení (rodinné domy) 
- řešit hrozbu stárnutí a nedostate čné 
kvality bytového fondu 

    

- vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území  
(cyklostezky, p ěší trasy, hypostezky)  

    Rekreace 
 
 

dostatek ubytovacích kapacit     
            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním investor ů, 
podporovat podnikatelské aktivity 

    

Trh práce – nezaměst. - velmi nízká míra nezaměstnanosti     
Daňová výtěžnost – 
možnosti 
spolufinancování projektů 

- poměrně dobrá daňová výtěžnost 
- přiměřená možnost spolufinancovat 
rozvojové projekty a vytvářet pracovní 
příležitosti 

    

 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

STRUNKOVICE NAD 
VOLYŇKOU 

 

 

667854 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- minimalizovat zásah zám ěru vedení 
silnice I. t řídy záplav. územím  Q100 

zS1-ZQ 
(výkres 
problém ů) 

   Vodní režim 

- výrazn ě zlepšit kvalitu vodních 
zdroj ů a jejich ochranu  

    

- vyřešit okolí silnice I. t řídy, která  
zatěžuje exhalacemi zastav ěné území 
obce 

sS1/ZU 
(výkres 
problém ů) 

   Hygiena životního 
prost ředí 

- nejsou překročeny imisní limity 
- nízký výskyt starých zátěží 

    

Ochrana p řírody a 
krajiny 

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- vyhovující míra zalesnění  
- dobrá kvalita lesů 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec je plynofikována, zajistit 
napojení kanalizace na ČOV a 
napojení obce na ve řejný vodovod  

    

Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost 

- kvalitní dopravní infrastruktura a 
výborná dopravní obslužnost území  
- vyhopvující autobusové a vlakové  
spojení  

    

Sociodemografické 
podmínky 

- zamezit úbytku obyvatel a stárnutí 
populace  
- vytvo řit podmínky pro budování 
chyb ějící ob čanské vybavenosti a 
volno časových aktivit pro mladé a 
rodiny s d ětmi 

    

Bydlení - zamezit úbytku bytového fondu, 
rozvíjet a podporovat nové možnosti 
bydlení (rodinné domy) 

    

Rekreace - vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území 
- vyřešit nedostatek ubytovacích 
kapacit a klesající míru návšt ěvnosti  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním investor ů, 
podporovat podnikatelské aktivity 

    

Trh práce – nezam ěst. - nadpr ůměrná míra nezam ěstnanosti     
Daňová výtěžnost – 
možnosti 
spolufinancování projektů 

- průměrná daňová výtěžnost 
- průměrná možnost spolufinancovat 
rozvojové projekty a vytvářet pracovní 
příležitosti 

    



 
 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

STŘELSKÉ HOŠTICE 
 

 

251844 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- navrhnout a realizovat 
protipovod ňová opat ření 

(výkres 
limit ů) 

   Vodní režim 

- výrazn ě zlepšit kvalitu vodních 
zdroj ů a jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prostředí 

- nejsou překročeny imisní limity 
- nízký výskyt starých zátěží  

 
 

   

- zvýšit zastoupení ekologicky 
pozitivních krajinných struktur a 
prvk ů (lesy, travní porosty)  

    

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    

Ochrana p řírody a 
krajiny 

- zvýšit koeficient ekologické stability     
- minimalizovat zásah zám ěru vedení 
silnice I. t řídy do lesních pozemk ů  

zS1-LE 
(výkres 
problém ů) 

   Zemědělský p ůdní fond 
a pozemky ur čené 
k pln ění funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- průměrná hodnota míry zalesnění 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická infrastruktura - vysoký stupeň pokrytí území 

technickou infrastrukturou (vodovod, 
kanalizace, ČOV, plyn)  

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- autobusové spojení vyhovující      
Sociodemografické 
podmínky 

- zamezit stagnaci obyvatel nap ř. 
budováním chyb ějící ob čanské 
vybavenosti a ploch pro volno časové 
aktivity 

    

Bydlení rozvíjet a podporovat nové možnosti 
bydlení (rodinné domy) 

    

Rekreace - vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- průměrná míra nezaměstnanosti     

Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    

 
 



 
 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

ŠTĚCHOVICE 
 

 

667862 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 
 

- geologicky stabilní území vhodná pro 
zakládání staveb 
- výskyt chráněných ložiskových území 
- povrchové dobývací prostory 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- výrazn ě zlepšit kvalitu vodních 
zdroj ů a jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prostředí 

- nejsou překročeny imisní limity 
- nízký výskyt starých zátěží  

 
 

   

- zvýšit zastoupení ekologicky 
pozitivních krajinných struktur a 
prvk ů (lesy, travní porosty)  

    

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    

Ochrana p řírody a 
krajiny 

- zvýšit koeficient ekologické stability     
Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- optimální míra zalesnění  
- vysoká kvalita lesů  

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec není plynofikována, zajistit 
napojení kanalizace na ČOV  

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- autobusové spojení přiměřené      
Sociodemografické 
podmínky 

- mírn ě narůstá po čet obyvatel  
- vytvá řet podmínky pro budování 
další ob čanské vybavenosti a 
volno časových aktivit  

    

Bydlení - zamezit úbytku bytového fondu, 
rozvíjet a podporovat nové možnosti 
bydlení (rodinné domy) 
- řešit hrozbu stárnutí a nedostate čné 
kvality bytového fondu 

    

- vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území  
(cyklostezky, p ěší trasy, hypostezky)  

    Rekreace 
 
 

dostatek ubytovacích kapacit     
            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce – nezam ěst. - mírn ě nadpr ůměrná míra 
nezaměstnanosti 

    

Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- nízká daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

ŠTĚKEŇ 
 

 

251895 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- navrhnout a realizovat 
protipovod ňová opat ření 

(výkres 
limit ů) 

   Vodní režim 

- výrazn ě zlepšit kvalitu vodních 
zdroj ů a jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- zvýšit koeficient ekologické stability     

- minimalizovat zásah zám ěru vedení 
silnice I. t řídy do lesních pozemk ů  

zS1-LE 
(výkres 
problém ů) 

   Zemědělský p ůdní fond 
a pozemky ur čené 
k pln ění funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- vyhovující míra zalesnění  
- dobrá kvalita lesů 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
- obec není plynofikována, ostatní 
technická infrastruktura je dostatečná 

    Technická 
infrastruktura 

- řešit poruchy v dodávce el. energie 
při silných v ětrech či bou řkách 

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- autobusové spojení přiměřené      
Sociodemografické 
podmínky 

- zamezit úbytku obyvatel a stárnutí 
populace nap ř. budováním chyb ějící 
občanské vybavenosti a ploch pro 
volno časové aktivity pro mladé a 
rodiny s d ětmi 

    

- atraktivní území se zájmem o bydlení     Bydlení 
- řešit hrozbu stárnutí a nedostate čné 
kvality bytového fondu 

    

Rekreace - vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- stabilní ekonomika, existence malého a 
středního podnikání, dobrá míra 
podnikatelské aktivity 

    

Trh práce/ 
nezaměstanost 

mírn ě nadpr ůměrná míra 
nezaměstnanosti 

    

Daňová výt ěžnost – 
možnosti spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost spolufinancovat 
rozvoj.projekty a vytvá řet prac. p říležit.  

    

 
 
 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

TŘEBOHOSTICE 
 

 

251933 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerost. surovin 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- zlepšit kvalitu vodních zdroj ů a 
jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- eliminovat devastované lokality 
- zvýšit koeficient ekologické stability 

    

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- vyhovující míra zalesnění  
- dobrá kvalita lesů 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec je plynofikována, zajistit 
napojení kanalizace na ČOV  

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- autobusové spojení přiměřené      
Sociodemografické 
podmínky 

- narůstá po čet obyvatel, je pot řeba 
vytvo řit podmínky pro budování 
chyb ějící ob čanské vybavenosti a 
volno časových aktivit  

    

- atraktivní území se zájmem o bydlení     Bydlení 
- řešit hrozbu stárnutí a nedostate čné 
kvality bytového fondu 

    

Rekreace - vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území 
- vyřešit nedostatek ubytovacích 
kapacit a klesající míru návšt ěvnosti  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- průměrná míra nezaměstnanosti     

Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    

 
 
 
 
 
 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

TŘEŠOVICE 
 

 

667897 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- výrazn ě zlepšit kvalitu vodních 
zdroj ů a jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prostředí 

- nejsou překročeny imisní limity 
- nízký výskyt starých zátěží  

 
 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- eliminovat devastované lokality 
- zvýšit koeficient ekologické stability 

    

- stabilizace využití orné půdy      Zemědělský p ůdní fond 
a pozemky ur čené 
k pln ění funkcí lesa 
 

- zamezit narušování p ůd a 
ekosystém ů zemědělskou výrobou 
- zvyšovat podíl lesních p ůd, 
zlepšovat kvalitu les ů 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

- obec není plynofikována, zajistit 
odkanalizování obce a napojení na 
ČOV 

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- autobusové spojení přiměřené      
Sociodemografické 
podmínky 

- narůstá po čet obyvatel, je pot řeba 
vytvo řit podmínky pro budování 
chyb ějící ob čanské vybavenosti a 
volno časových aktivit  

    

- atraktivní území se zájmem o bydlení     Bydlení 
- řešit hrozbu stárnutí a nedostate čné 
kvality bytového fondu 

    

Rekreace - vy řešit nedostatek ubytovacích 
kapacit a klesající míru návšt ěvnosti  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- průměrná míra nezaměstnanosti     

Daňová výtěžnost – 
možnosti 
spolufinancování projektů 

- poměrně dobrá daňová výtěžnost 
- přiměřená možnost spolufinancovat 
rozvojové projekty a vytvářet pracovní 
příležitosti 

    

 
 
 
 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

ÚLEHLE 
 

 

667901 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
- vyšší míra poddolování v západní 
části obce m ůže vyvolávat problémy 
se zakládáním staveb 

(výkres 
limit ů) 

   

- zohlednit velký podíl území 
s radonovým rizikem  

    

Horninové prost ředí a 
geologie 
 

- omezený výskyt ložisek nerost. surovin     
Vodní režim - dostatečné množství a kvalita vodních 

zdrojů a jejich ochrana  
- území mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    

Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- eliminovat devastované lokality 
- zvýšit koeficient ekologické stability 

    

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- vyhovující míra zalesnění  
- dobrá kvalita lesů 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

- obec je částečně plynofikována, 
zajistit odkanalizování obce a 
napojení na ČOV, vyřešit napojení 
části obce na vodovod 

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- zlepšit podmínky dostupnosti 
veřejné linkové dopravy  

    

Sociodemografické 
podmínky 

- zamezit úbytku obyvatel a 
výraznému stárnutí populace  
- vytvo řit podmínky pro budování 
chyb ějící ob čanské vybavenosti a 
volno časových aktivit pro mladé a 
rodiny s d ětmi 

    

Bydlení - zamezit úbytku a stárnutí bytového 
fondu, rozvíjet a podporovat nové 
možnosti bydlení 

    

Rekreace - dostatečný rekreační potenciál, 
rozmanitost rekreačních možností  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- podprůměrná míra nezaměstnanosti     

Daňová výtěžnost – 
možnosti 
spolufinancování projektů 

- poměrně dobrá daňová výtěžnost 
- přiměřená možnost spolufinancovat 
rozvojové projekty a vytvářet pracovní 
příležitosti 

    



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

ÚNICE 
 

 

667919 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 
 

- geologicky stabilní území vhodná pro 
zakládání staveb 
- výskyt chráněných ložiskových území 
- povrchové dobývací prostory 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- výrazn ě zlepšit kvalitu vodních 
zdroj ů a jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

Ochrana p řírody a 
krajiny 

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- vyhovující míra zalesnění  
- dobrá kvalita lesů 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec není plynofikována, řešit 
neexistující kanalizaci a ČOV, řešit 
neexistující vodovodní sí ť 

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- zlepšit podmínky dostupnosti 
veřejné linkové dopravy  

    

Sociodemografické 
podmínky 

- výrazn ě narůstá po čet obyvatel, 
avšak dochází k výraznému stárnutí 
populace, je pot řeba řešit 
dostate čnou kapacitu ploch OV nap ř. 
budováním chyb ějící ob čanské 
vybavenosti a ploch pro volno časové 
aktivity (rodiny s d ětmi)  

    

- atraktivní území se zájmem o bydlení     Bydlení 
- řešit hrozbu stárnutí a nedostate čné 
kvality bytového fondu 

    

Rekreace - vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území 
- vyřešit nedostatek ubytovacích 
kapacit a klesající míru návšt ěvnosti  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním investor ů, 
podporovat podnikatelské aktivity 

    

Trh práce – nezaměst. - nízká míra nezaměstnanosti     
Daňová výtěžnost – 
možnosti 
spolufinancování projektů 

- poměrně dobrá daňová výtěžnost 
- přiměřená možnost spolufinancovat 
rozvojové projekty a vytvářet pracovní 
příležitosti 

    

 
 
 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

VACOVICE 
 

 

667935 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- výrazn ě zlepšit kvalitu vodních 
zdroj ů a jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prostředí 

- nejsou překročeny imisní limity 
- nízký výskyt starých zátěží  

 
 

   

Ochrana p řírody a 
krajiny 

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 
- eliminovat devastované lokality 

    

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- optimální míra zalesnění  
- vysoká kvalita lesů  

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec není plynofikována, zajistit 
napojení kanalizace na ČOV  

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- zlepšit podmínky dostupnosti 
veřejné linkové dopravy  

    

Sociodemografické 
podmínky 

- zamezit výraznému úbytku obyvatel 
a alarmujícímu stárnutí populace  
- vytvo řit podmínky pro budování 
chyb ějící ob čanské vybavenosti a 
volno časových aktivit pro mladé a 
rodiny s d ětmi 

    

Bydlení - zamezit úbytku bytového fondu, 
rozvíjet a podporovat nové možnosti 
bydlení (rodinné domy) 
- řešit hrozbu stárnutí a nedostate čné 
kvality bytového fondu 

    

Rekreace - vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území 
- zajistit dostatek ubytovacích kapacit  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním investor ů, 
podporovat podnikatelské aktivity 

    

Trh práce – nezam ěst. - vysoká míra nezam ěstnanosti     
Daňová výtěžnost – 
možnosti 
spolufinancování projektů 

- poměrně dobrá daňová výtěžnost 
- přiměřená možnost spolufinancovat 
rozvojové projekty a vytvářet pracovní 
příležitosti 

    

 
 
 



 
 

 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

VELKÁ TURNÁ 
 

 

667943 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt ložisek nerostných 
surovin 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- zlepšit kvalitu vodních zdroj ů a 
jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prostředí 

- nejsou překročeny imisní limity 
- nízký výskyt starých zátěží  

 
 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 
 

 
- minimalizovat zásah k řížení silnice I. 
třídy s regionálním biocentrem  

sS1xRC 
(výkres 
problém ů) 

   

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- optimální míra zalesnění  
- vysoká kvalita lesů  

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
- řešit napojení kanalizace na ČOV a 
dořešit napojení části obce na 
vodovod 

    Technická 
infrastruktura 

- ostatní technická infrastruktura je 
dostatečná 

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- autobusové spojení přiměřené      
Sociodemografické 
podmínky 

- výrazný nárůst počtu obyvatel 
 

    

Bydlení - zamezit úbytku a stárnutí bytového 
fondu, rozvíjet a podporovat nové 
možnosti bydlení 

    

Rekreace dostatečný rekreační potenciál, 
rozmanitost rekreačních možností 
v přírodě, dostatek ubytovacích kapacit  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním investor ů, 
podporovat podnikatelské aktivity 

    

Trh práce – nezaměst. - nízká míra nezaměstnanosti     
Daňová výtěžnost – 
možnosti 
spolufinancování projektů 

- poměrně dobrá daňová výtěžnost 
- přiměřená možnost spolufinancovat 
rozvojové projekty a vytvářet pracovní 
příležitosti 

    

 
 
 
 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

VOLENICE 
 

 

397342 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
- geologicky nestabilní území = 
problémy se zakládáním staveb  

(výkres 
limit ů) 

   

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 

    

Horninové prost ředí a 
geologie 
 

- omezený výskyt ložisek nerost. surovin     
Vodní režim - dostatečné množství a kvalita vodních 

zdrojů a jejich ochrana  
- území mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    

Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

Ochrana p řírody a 
krajiny 

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- vyhovující míra zalesnění  
- dobrá kvalita lesů 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická infrastruktura - vysoký stupeň pokrytí území 

technickou infrastrukturou (vodovod, 
kanalizace, ČOV, plyn)  

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- autobusové spojení přiměřené      
Sociodemografické 
podmínky 

- mírný pokles počtu obyvatel počtu 
obyvatel, kvalitní občanská infrastruktura 

    

Bydlení - stagnace bytového fondu, rozvíjet a 
podporovat nové možnosti bydlení 
(rodinné domy) 

    

Rekreace - přiměřený rekreační potenciál, dostatek 
ubytovacích kapacit 

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce - 
nezaměstanost 

- průměrná míra nezaměstnanosti     

Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

VOLYNĚ 
 

 

252000 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
- ojedin ělá poddolovaná území mohou 
vyvolávat problémy se zakládáním 
staveb 

(výkres 
limit ů) 

   

- zohlednit velký podíl území 
s radonovým rizikem  

    

Horninové prost ředí a 
geologie 
 

- omezený výskyt ložisek nerost. surovin     
- minimalizovat zásah zastav ěného 
území do OP vodního zdroje 

sZUoVZ 
(výkres 
problém ů) 

  

- omezit zásah zastav ěného území do 
záplavového území Q100 

sZUoZQ 
(výkres 
problém ů) 

  

 

- omezit zásah silnice I. t řídy do 
záplavového území Q100 

sS1-ZQ 
 (výkres 
problém ů) 

   

- navrhnout a realizovat 
protipovod ňová opat ření 

    

Vodní režim 

- omezit zásah silnice I. t řídy do OP 
vodního zdroje 
 

zS1-VZ 
(výkres 
problém ů) 

   

- vyřešit okolí silnice I. t řídy a II. t řídy, 
které  zat ěžují exhalacemi zastav ěné 
území obce 

sS1/ZU 
sS2/ZU 
(výkres 
problém ů) 

   Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

    

Ochrana p řírody a 
krajiny 

- minimalizovat zásah k řížení silnice I. 
třídy a ii. t řídy s regionálním 
biokoridorem 

sS1xRK 
sS2xRK 
(výkres 
problém ů) 

   

Zemědělský p ůdní fond 
a pozemky ur čené 
k pln ění funkcí lesa 

- minimalizovat zásah zám ěru vedení 
silnice I. t řídy do lesních pozemk ů  

zS1-LE 
(výkres 
problém ů) 

   

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická infrastruktura - vysoký stupeň pokrytí území 

technickou infrastrukturou (vodovod, 
kanalizace, ČOV, plyn)  

    

Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost 

- kvalitní dopravní infrastruktura a 
výborná dopravní obslužnost území  
- vyhopvující autobusové a vlakové  
spojení  

    

Sociodemografické 
podmínky 

- zamezit úbytku obyvatel a stárnutí 
populace  
- vytvo řit podmínky pro budování 
chyb ějící ob čanské vybavenosti a 
volno časových aktivit pro mladé a 
rodiny s d ětmi 

    

Bydlení - atraktivní území se zájmem o bydlení     
Rekreace - dostatečný rekreační potenciál, 

rozmanitost rekreačních možností  
    



            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- stabilní ekonomika, existence malého a 
středního podnikání, dobrá míra 
podnikatelské aktivity 

    

Trh práce/nezaměstanost mírně podprůměrná nezaměstnanost     
Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

ZAHORČICE 
 

 

667951 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 

- vyšší a střední hodnoty radonového 
indexu zohlednit při navrhování staveb 
- omezený výskyt lož. nerostných surovin 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- navrhnout a realizovat 
protipovod ňová opat ření  

(výkres 
limit ů) 

   

Hygiena životního 
prostředí 

- nejsou překročeny imisní limity 
- nízký výskyt starých zátěží  

 
 

   

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    Ochrana p řírody a 
krajiny 

- eliminovat devastované lokality 
- zvýšit koeficient ekologické stability 

    

ZPF a pozemky určené 
k plnění funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- průměrná hodnota míry zalesnění 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec není plynofikována, řešit 
neexistující vodovodní sí ť 

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- zlepšit podmínky dostupnosti 
veřejné linkové dopravy  

    

Sociodemografické 
podmínky 

- zamezit úbytku obyvatel a 
alarmujícímu stárnutí populace  
- vytvo řit podmínky pro budování 
chyb ějící ob čanské vybavenosti a 
volno časových aktivit pro mladé a 
rodiny s d ětmi 

    

Bydlení - zamezit stagnaci bytového fondu, 
rozvíjet a podporovat nové možnosti 
bydlení (rodinné domy)  
- řešit hrozbu stárnutí a nedostate čné 
kvality bytového fondu 

    

- vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území  
(cyklostezky, p ěší trasy, hypostezky)  

    Rekreace 
 

- zajistit dostatek ubytovacích kapacit 
a zamezit poklesu návšt ěvnosti 

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním nových 
investor ů, ploch pro podnikání 

    

Trh práce/nezaměstanost - podprůměrná míra nezaměstnanosti     
Daňová výt ěžnost – 
možnosti 
spolufinancování 
projekt ů 

- průměrná daňová výt ěžnost 
- nedostate čná možnost 
spolufinancovat rozvojové projekty a 
vytvá řet pracovní p říležitosti 

    

 
 



 

 

NÁZEV OBCE  

 

 

KÓD OBCE  
Problém k řešení  

v ÚPD 
 

ZVOTOKY 
 

 

667960 
 

 

Téma 
 

Výrok 
(tučně problém k řešení) 

 
 

Kód 
problému  
/závady 

 

(výkres) 

 
 

ÚP 

 
ZÚR, 
příp. 
PÚR 

 

 
nelze 
řešit 
ÚPD 

             

     PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Horninové prostředí a 
geologie 
 

- geologicky stabilní území vhodná pro 
zakládání staveb 
- výskyt chráněných ložiskových území 
- povrchové dobývací prostory 

    

- mimo záplavové oblasti, vysoká 
retenční schopnost krajiny 

    Vodní režim 

- výrazn ě zlepšit kvalitu vodních 
zdroj ů a jejich ochranu  

    

Hygiena životního 
prost ředí 

- eliminovat staré zát ěže území a 
kontaminované plochy  

(výkres 
limit ů) 

   

Ochrana p řírody a 
krajiny 

- vytvo řit podmínky pro výskyt zvláš ť 
chrán ěných oblastí, ÚSES 

    

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

- stabilizace využití orné půdy  
- vyhovující míra zalesnění  
- dobrá kvalita lesů 

    

            

     SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
Technická 
infrastruktura 

obec není plynofikována, řešit 
neexistující kanalizaci a ČOV, řešit 
neexistující vodovodní sí ť 

    

- zkvalitnit a rozší řit silni ční 
infrastrukturu a zlepšit dopravní 
obslužnost území  

    Dopravní infrastruktura 
dopravní dostupnost  

- zlepšit podmínky dostupnosti 
veřejné linkové dopravy  

    

Sociodemografické 
podmínky 

- zamezit úbytku obyvatel a 
alarmujícímu stárnutí populace  
- vytvo řit podmínky pro budování 
chyb ějící ob čanské vybavenosti a 
volno časových aktivit pro mladé a 
rodiny s d ětmi 

    

Bydlení - zamezit úbytku bytového fondu, 
rozvíjet a podporovat nové možnosti 
bydlení (rodinné domy)  
- řešit hrozbu stárnutí a nedostate čné 
kvality bytového fondu 

    

Rekreace - vytvo řit podmínky pro zvýšení 
rekreačního potenciálu území 
- vyřešit nedostatek ubytovacích 
kapacit a klesající míru návšt ěvnosti  

    

            

     HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
Regionální ekonomika – 
míra podnikatelské 
aktivity 

- vytvo řit dostatek pracovních 
příležitostí nap ř. získáním investor ů, 
podporovat podnikatelské aktivity 

    

Trh práce/ 
nezaměstanost 

mírn ě nadpr ůměrná míra 
nezaměstnanosti 

    

Daňová výtěžnost – 
možnosti 
spolufinancování projektů 

- poměrně dobrá daňová výtěžnost 
- přiměřená možnost spolufinancovat 
rozvojové projekty a vytvářet pracovní 
příležitosti 

    

 



Prioritní problémy k řešení v rámci územního plánování  
vycházející z analýz SWOT: 

 

Environmentální pilí ř 
 
Horninové prost ředí a geologie  
 

► Vymezení a upřesnění v ÚPD jednotlivých obcí, RP nebo správních řízeních podle 
konkrétních podmínek.  

► Po ukončení těžby je vždy nutné plochy rekultivovat. 
 
Vodní režim  
 

► V rámci ÚP jednotlivých obcí lokalizace protipovodňových opatření v krajině, obnova nebo 
budování nových drobných nádrží k zadržování vody v území a omezování rozsahu povodní 
– posilování retenční a akumulační kapacity území revitalizací vodních toků. 

► Přijetí opatření ke zvyšování vodního potenciálu území zejména v souvislosti s omezováním 
možných dopadů klimatických změn, spojených s poklesem hladin spodních vod. Přiklánět se 
k hospodárnému využívání vodních zdrojů v území.  

► V souvislosti s návrhy zastavitelných území na katastrálních územích obcí dochází k řadě 
střetů, jejichž řešení/odstranění v rámci ÚPD obcí je vesměs nereálné, vzhledem k rozsahu 
ochranných pásem vodních zdrojů a záplavových území. 

 
Hygiena životního prost ředí 
 

► V rámci ÚP dotčených obcí, ve kterých frekventované silnice (I. a II. třídy) procházejí 
zastavěným územím, navrhnout možná řešení (obchvaty, přeložky) a zapracovat do ÚPD. 

► V rámci řešení ÚPD obcí vymezit plochy vhodné pro umístění bioplynových stanic a zařízení 
pro kompostování s ohledem na hygienické požadavky. 

► Podpora vytvoření sítě regionálních zařízení pro nakládání s KO tak, aby bylo dosaženo 
postupného omezení BRKO ukládaných na skládky, podpora výstavby biofermentaních 
jednotek na zpracování komunálního odpadu. 

 
Ochrana p řírody a krajiny  
 

► Návrh ZÚR JČK ukládá zpřesnit v navazujících ÚPD územní vymezení prvků ÚSES, 
kdy vymezení prvků ÚSES v ZÚR může být v podrobnosti ÚPD redukováno, rozšířeno 
a posunuto s ohledem na pozemkovou držbu a morfologii terénu.  

► Rozvoj území i ve vazbě na vymezení nadmístní rozvojové oblasti je podmíněn zkvalitněním, 
případně doplněním chybějící infrastruktury a bude provázen rozvojem ekonomických aktivit 
a další zástavby, jež mohou mít negativní dopady na ekologicky cenné lokality a krajinný ráz. 

► Návrhy a záměry na vymezení zastavitelných území na území jednotlivých obcí se střetávají 
s vymezenými prvky ÚSES (biocentry a biokoridory), v některých případech i s lokalitami 
soustavy NATURA 2000. 

► Ochrana přírodních, urbanistických a kulturních hodnot musí být zajišťována v rámci 
aktualizace územních plánů obcí, v rámci regulačních plánů a během stavebního a územního 
řízení. Návrh ZÚR JČK ukládá minimalizovat negativní vlivy územního rozvoje na přírodní a 
krajinné hodnoty v území při řešení rozvojových ploch a koridorů. 

 
Zemědělský p ůdní fond a pozemky ur čené k pln ění funkcí lesa  
 

► omezit zábory zemědělské půdy vyšších tříd ochrany, 
► minimalizovat zásahy do lesních porostů v rámci ÚPD s cílem omezit další fragmentaci 

území a zásahy do prvků ÚSES (biocenter a biokoridorů). 



 

 

Sociální pilí ř 
 
Dopravní infrastruktura 
 

► Při plánování záměrů silničních komunikací je potřeba mít na paměti jejich negativní vliv na 
životní prostředí.  

 
Sociodemografické podmínky 
 

► Vzhledem ke stárnutí populace usilovat prostředky územního plánování o rozšíření služeb 
seniorům, o výstavbu a zřizování penzionů, domů s pečovatelskou službou, klubů pro 
seniory, atd.  

► V rámci ÚPD vytvořit možnosti pro snížení odlivu obyvatelstva migrací přípravou nových 
rozvojových ploch pro individuální bydlení s kvalitním životním prostředím a dobrým 
dopravním napojením.. 

► V rámci ÚPD vytvářet podmínky pro vybudování dostatečné sociální infrastruktury v místech 
nárůstu počtu obyvatel vlivem migrace  

► Prostředky územního plánování usilovat o udržení co největšího počtu základních a 
mateřských škol v menších obcích. 

 
Bydlení 
 

► Průběžné vytváření územně plánovacích podmínek pro strukturovaný rozvoj území podle 
konkrétních potřeb jeho jednotlivých částí s důrazem na plochy pro bydlení (vymezit nové 
plochy pro bytovou výstavbu). 

► Pořizovat územní studie pro revitalizaci sídlištních celků s cílem zvýšení kvality bydlení, 
služeb a životního prostředí. 

Rekreace 
 

► Budování samostatných stezek pro cyklisty, popř. v kombinaci s pěší dopravou, ve větších 
sídlech nebo sídlech s velkou dopravní zátěží realizovat opatření pro zvýšení bezpečnosti 
cyklistické dopravy (samostatné pruhy, lávky, přemostění, povolení k průjezdu ulic 
s jednosměrným provozem apod.).  

► Vytipování a značení dalších turisticky zajímavých tras (pro pěší, cyklotrasy, naučné stezky 
apod.). 

► Vybudování doplňkové infrastruktury cestovního ruchu (výstavba parkovacích míst, 
budování či modernizace sportovních, kulturních a společenských zařízení, atd.).  

► Vytipování dalších turisticky zajímavých tras (pro pěší, cyklotrasy, naučné stezky apod.). 
 
 

Ekonomický pilí ř 
 
Regionální ekonomika 
 

► Pro rozvoj výroby využít přednostně zejména případné plochy brownfields, revitalizovat 
v minulosti využívané plochy pro zemědělství a průmysl.  

► Vymezit vhodné plochy a připravit pozemky pro rozvoj podnikatelských aktivit. Udržet 
stávající podmínky v obcích s fungujícím podnikatelským zázemím a připravit vhodné 
podmínky v obcích s nízkou mírou podnikatelské aktivity.  

► Vymezení vhodných ploch a příprava pozemků včetně vytvoření infrastruktury pro podporu 
příchodů investorů vytvářejících nová pracovní místa do správního obvodu Strakonice. 
 

 


