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Úvod 
5. úplná aktualizace ÚAP ORP Strakonice navazuje na všechny předchozí aktualizace ÚAP, ze kterých je 
možné vypozorovat, jak se jednotlivé obce ve správním území ORP Strakonice po jednotlivých cyklech 
vyvíjely.  

část B – rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) zahrnuje zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ 
v území v tematickém členění na: širší územní vztahy, prostorové a funkční uspořádání území, strukturu 
osídlení, sociodemografické podmínky a bydlení, přírodu a krajinu, vodní režim a horninové prostředí, 
kvalitu životního prostředí, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, občanskou 
vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu včetně 
jejich dostupnosti, ekonomické a hospodářské podmínky, rekreaci a cestovní ruch a bezpečnost a 
ochranu obyvatel. Dále tato část ÚAP obsahuje vyhodnocení územních podmínek a potenciálů 
jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území. Na 
základě výše uvedených zjištění jsou pak určeny problémy k řešení v územně plánovacích 
dokumentacích, případně v územních studiích, zahrnující zejména požadavky na zmírnění nebo omezení 
urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území 
a střetů těchto záměrů s limity využití území a s hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů 
negativ v území, na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 

Rozbor udržitelného rozvoje území je členěn po jednotlivých obcích a vychází z podkladů pro rozbor 
udržitelného rozvoje území. Dokument srovnává, mimo jiné, vývoj vazeb a trendů v časové ose pro 
vybrané tematické oddíly. V závěru každé kapitoly jsou vyhodnoceny územní podmínky a potenciály 
udržitelného rozvoje území dle tabulky hodnotících indikátorů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje 
území. Na základě těchto indikátorů je následně v závěru hodnocení každé obce vygenerován graf 
zobraz 

Nedílnou součástí aktualizovaných územně analytických podkladů je grafická část – výkresy hodnot, 
limitů, záměrů a problémů. Hodnoty, problémy a záměry jsou opatřeny indexem, který umožňuje 
lokalizaci potřebného údaje a zajišťuje racionální propojení textové a grafické části. Velké písmeno značí: 
H-hodnotu, P-problém, Z-záměr; dvě malá písmenka pak kód obce (če-Čejetice, ji-Jinín, atp.) a číslice 
pořadí údaje v rámci správního území obce.  
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TABULKA HODNOTÍCÍCH INDIKÁTORŮ JEDNOTLIVÝCH PILÍŘŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

kód název indikátoru 
pilíř URÚ 

S Z H 
Prostorové a funkční uspořádání území 

A1 Uspořádání území x    
A2 Poměr nově vymezených zastavitelných ploch oproti zastavěnému území x     

Struktura osídlení 
B1 Struktura osídlení v historickém kontextu x     
B2 Hustota obyvatel x     

Sociodemografické podmínky a bydlení 
C1 Vývoj počtu obyvatel x   
C2 Index stáří x   
C3 Migrační saldo x   
C4 Dokončené byty x   

příroda a krajina 
D1 Zvláště chráněná území  x   
D2 Památné stromy  x   
D3 Nadregionální ÚSES  x  
D4 Lokální ÚSES  x  

Vodní režim a horninové prostředí 
E1 Zastoupení vodních zdrojů na území obce  x   
E2 Realizovaná protipovodňová opatření  x   
E3 Záplavová území  x  
E4 Poddolovaná území  x  
E5 Sesuvná území a stará důlní díla  x  
E6  Ložiska nerostných surovin   x 

Kvalita životního prostředí 
F1 Kvalita ovzduší   x  
F2 Staré zátěže a kontaminované plochy   x  
F3 Odpady   x  

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
G1 Vyváženost ZPF   x  
G2 Vyváženost PUPFL  x  
G3 Potenciální ohroženost ZPF vodní erozí   x  
G4 Kvalita půdy    x 

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 
H1 Občanská vybavenost  x  x 
H2 Dostupnost občanské vybavenosti v hodnotách -1, 0, 1, 2 x  x 
H3 Participace obce při sdílení služeb OV  x   
H4 Dostupnost veřejných prostranství x   

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 
I1 Spojení automobilem x  x 
I2 Spojení autobusem x  x 
I3 Spojení železnicí x  x 
I4 Dostupnost zastávek x  x 
I5 Vodovod  x  x 
I6 Kanalizace x  x 
I7 ČOV x  x 
I8 Plynofikace/CZT/jiné x  x 

Ekonomické a hospodářské podmínky 
J1 Míra podnikatelské aktivity      x 
J2 Počet nezaměstnaných osob     x 
J3 Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním     x 
J4 Saldo vyjížďky a dojížďky do zaměstnání a škol   x 

Rekreace a cestovní ruch 
K1 Cyklotrasy, pěší trasy, hypostezky   x 
K2 Ubytovací zařízení   x 

Bezpečnost a ochrana obyvatel 
L1 Zdroje požární vody x   
L2 Hydrantová síť x   
L3 Jednotky SDH x   
L4 Stálý úkryt obyvatelstva x   

Celkem indikátorů v jednotlivých pilířích 24 15 18 
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Libětice 

1. Širší územní vztahy 

Obec Libětice se nachází zhruba 5 km jihozápadně od 
Strakonic. Obcí protéká Libětický potok. 
První zmínka o obci je z roku 1243. 
Obec Libětice je malá homogenní kompaktní obec, která 
nemá velký rozvojový potenciál. Při dobudování technické 
infrastruktury a zajištění možnosti krátkodobé rekreace, 
bude v obci stabilizován počet obyvatel. Jednotlivé 
usedlosti jsou těsně přimknuty k silnici II/1702 a nezbývá 
mnoho prostoru pro kvalitní ozeleněné veřejné prostory. 
Jediná možnost je tedy připravit tyto prostory na okrajích 
sídla. Krajina kolem obce je využívána zemědělsky ve 
vyváženém vztahu polí a trvalých travních porostů. Vhodné 
by bylo dobudovat chybějící cestní síť pro lepší propustnost 
krajiny. 
 
 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

LIBĚTICE ÚP Libětice    9.10.2013 řeší celé správní území obce Libětice 
ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY nebyla zpracována 
ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY byla zpracována 
ÚS (XY.) - územní studie byla předepsána, ale uplynula podmínka jejího pořízení 
 

 

Vazby na Politiku územního rozvoje ČR 

Přes správní území obce není navržen 
žádný koridor 

 

Vazby na Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje 

Přes správní území obce je navržen: 

Koridor VVN 110 kV Strakonice - Střelské 
Hoštice 

 

Obec se nenachází v žádné rozvojové ose 
ani oblasti. 
 
Úkoly vyplývající z nadřazených ÚPD - viz 
kapitola 1 Podkladů pro rozbor udržitelného 
rozvoje území „část A“ - 
témata: Politika územního rozvoje ČR a  
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje.  
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2. Prostorové a funkční uspořádání území 

Základní údaje: 

katastrální území:  
Libětice 
výměra obce:    
452 ha  
z celého ORP 0,8 % 
nadmořská výška:    
503 m n. m. 
Počet obyvatel:   
87 
 

 

 

 

Obec Libětice si udržuje 
charakter kompaktního 
sídla, hlavní veřejná 
prostranství se nacházejí 
v centrální a jihovýchodní 
části obce. Obcí prochází 
komunikace III. třídy.    

Nově navrhované plochy 
pro zástavbu jsou Územním 
plánem Libětice navrženy 
tak, že navazují na stávající 
zástavbu v obci. Jedná se 
zejména o plochy smíšené 

obytné.  

 
A1-A2 

++ uspořádání území: přirozený venkovský charakter zástavby  
++ přiměřený poměr nově vymezených zastavitelných ploch oproti zastavěnému území 

  

83%

11%
6%

Srovnání ploch zastavěného území 
a vymezených ploch změn v ÚP

Zastavěné území

Plochy změn BYDLENÍ

Plochy změn OSTATNÍ
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3. Struktura osídlení 

Obec Libětice s 87 obyvateli spadá 
do kategorie „D“ – obce do 1 000 
obyvatel. Osídlení obce si 
zachovává původní historický tvar 
podél komunikace III. třídy 
procházející obcí. Zástavba 
rodinných domů si zachovává 
vesnický ráz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2: Hustota osídlení v obcích ORP Strakonice – vývoj v letech 2009 – 2019 (obyvatel/km2) 

Obec 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP celkem 79,0 78,4 78,2 78,0 78,9 78,7 78,7 78,5 78,9 79,0 78,8 

Libětice 17,9 17,0 17,7 16,6 17,0 16,8 17,5 18,4 19,7 19,5 19,3 

 
B1-B2 

+ obec si zachovává původní historický ráz 
++ hustota obyvatel je hluboko pod průměrem ORP 

4. Sociodemografické podmínky a bydlení 

Vývoj počtu obyvatel v letech 1991 - 2019 

 
 

C1: Věková struktura obyvatelstva, průměrný věk 
Obec Počet obyvatel Prům. 

věk 
Celkem 0 - 14 15 - 64 65 a více 

Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy 

SO ORP 
celkem 

45 305  7 251  3 710  3 541  28 834     14 721  14 113  9 220  3 891  5 329  42,9  

Libětice 89  11  2  9  65  38  27  13  5  8  42,4  

 
C2: Index stáří 

Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Libětice 127,3 130,0 100,0 109,1 100,0 140,0 
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C3: Migrační saldo 

Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Libětice -10 -4 -5 0 9 6 10 13 14 13 18 
 

C4: Výstavba bytových a rodinných domů (SLDB 2001-2011) 

Název obce 
Bytové domy Rodinné domy 

2001 2011 2001 2011 

ORP Strakonice celkem 800  850  7039  7473  
Libětice 0 0 25 26 

 
C5: Počty dokončených bytů v letech 2009 – 2018 a vzdálenost sídel od vybraných center  

Název obce 
Vzdálenost od 

krajsk. města v km 
Vzdálenost od 

Strakonic v km 
Dokončené byty 

2019 
Dokončené byty 

2009-2018 
ORP Strakonice celkem x x 131 880 
Libětice 63,2  7,5  -  -  

 

C1-C5 

+ vývoj počtu obyvatel v obci je stabilní, od roku 2004 má mírně stoupající tendenci 
- index stáří je mírně nad průměrem ORP, má rostoucí tendenci 
++ počet přistěhovalých do obce značně převyšuje počet vystěhovalých 
-- počet dokončených bytových jednotek je nulový 

5. Příroda a krajina 

Dle územní studie krajiny zpracované pro ORP Strakonice v roce 2019 se obec nachází v Šumavském 
podhůří v krajinném okrsku OK16. Krajinu údolí tvoří nepravidelná mozaika zemědělské půdy, lesů, polí, 
luk a pastvin. Potok Peklov se postupně zařezává a při ústí vstupuje do sousedního údolí Volyňky. Potok 
vytváří místy úzkou nivu. Nereprezentativní závěr prostoru je odvodňován Libětickým potokem. Sídelní 
struktura je dána převážně menšími vesnicemi situovanými do závěrů údolí drobných potoků. Převažující 
orná půda je scelena do nepravidelných bloků respektujících základní osnovu původní historické plužiny 
sídel. Místy krajinu dotváří fragmenty prvků historického uspořádání krajiny, zejména mezí, které jsou 
doprovázeny vzrostlou zelení a keři. Charakteristické jsou četné dochované prvky historického členění 
krajiny, zejména meze a remízky, místy charakteristické úvozy, u Čestlic bylo zbudováno poutní místo 
se sakrální krajinnou kompozicí s dominantou kaple na návrší, dno údolí je charakteristické řadou samot 
sledujících potok. 

D1: Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) – nevyskytují se 
 
D2: Památné stromy – nevyskytují se 
 
D3: Nadregionální prvky ÚSES – nevyskytují se 
 
D1-D4 

- na území obce se nenachází žádná zvláště chráněná území 
- na území obce se nenachází památné stromy 
-- na území obce nejsou zastoupeny nadregionální prvky ÚSES 
+ na území obce se nachází přiměřeně hustá síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 

Dle územní studie krajiny jižní částí zástavby protéká občasná vodoteč IDVT 10279304, která je v úseku 
vedoucí zástavbou zatrubněná. Toto zatrubnění může představovat riziko v případě výskytu přívalových 
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dešťů. Kapacita ani stav zatrubnění nebyl v ÚSK posuzován. Západně od zástavby protéká další občasná 
vodoteč IDVT 10250052, do které jsou zaústěny meliorace odvodňující západní svahy. 

Pozemky v okolí obce jsou zatravněné s výskytem mezí a remízku, což pozitivně přispívá ke zpomalení 
odtoku vody z povodí. Z hlediska vzniku problémového plošného nebo soustředěného odtoku nebyly 
identifikována žádná významně problémová místa. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby - Není navrhováno žádné doporučení. 
2. Protipovodňová ochrana - Není navrhována, nebyly identifikovány významné vodohospodářské 
problémy. 
3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch - Nebyly vymezeny. 
4. Revitalizace vodních toků a niv - Není navrhována. 
 

E1a: Vodní plochy  
Obec Výměra obce [ha] vodní plochy [ha] vodní plochy [%] 

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Libětice 451 2 0,44 

 
E1b: Významné vodní nádrže – nevyskytují se 
 
E2a, E2b: Na území obce se nenacházejí záplavová území  
 
E3: Protipovodňová opatření na území obce – nejsou realizována 
 
Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území – nevyskytují se 
 
E5: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 
E6: Ložiska nerostných surovin – nevyskytují se 
 
E1-E6 

- nevýznamné zastoupení vodních ploch na území obce 
+ protipovodňová opatření – nejsou potřebná 
++ v obci se nenacházejí žádná záplavová území 
+  žádné poddolované území na území obce 
++ absence sesuvných území a starých důlních děl 
-  absence ložisek nerostných surovin  

7. Kvalita životního prostředí 

F1: Kvalita ovzduší 

Na celém území obce  se hodnoty polétavého prachu PM10 pohybují v rozmezí 29,1 – 34 µg/m3, což 
jsou střední hodnoty v rámci ORP. Stanovený imisní limit je 50 µg/m3. Hodnoty plynu SO2 jsou na 
dolní hranici. 
 
F2: staré zátěže a kontaminované plochy – nevyskytují se      
 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, jedno stanoviště tříděného odpadu je  umístěno v centrální části obce. 
 

F1-F3 

+ dobrá kvalita ovzduší v obci 
++  absence starých zátěží a kontaminovaných ploch 
+ počet a rozmístění stanovišť tříděného odpadu 
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8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

G1: Využití ploch v obci  

Název obce 
Země-
dělská 

půda (ha) 

z toho Nezemě-
dělská 

půda (ha) 

 z toho 

Orná 
Trvalý travní 

porost 
Lesní 

pozemek Vodní plochy 

ORP Strakonice celkem 38 082  25 376  11 513  19 331  12 390  1 534  
Libětice 268  69  195  183  155  2  
% z ploch v ORP  0,70 0,27 1,69 0,95 1,25 0,13 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 0,8 % z celkové rozlohy ORP je zastoupení jednotlivých ploch ve 
srovnání s jejich celkovým zastoupením v ORP mírně nevyvážené. Oproti zemědělským půdám převažují 
lesní pozemky. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Pouze okrajové části území obce jsou  potenciálně ohroženy vodní erozí. Ohrožení půd větrnou erozí je 
minimální. 

G4: Kvalita půdy  

Na území obce převažují půdy III. a V. třídy ochrany. Z hlediska výnosnosti zemědělské půdy se obec 
nachází v ostatní méně příznivé oblasti OA. 

G1-G4 

+ vyvážené zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
++ nadstandardní zastoupení lesních ploch 
-/+ potenciální ohroženost ZPF vodní erozí (pouze v okrajových částech obce 
-  méně kvalitní půdy, méně příznivá oblast z hlediska výnosnosti zemědělské půdy   

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  

Obec / 
     Osada 
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Libětice                1  D 
 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Libětice k obcím s nevyhovující občanskou 
vybaveností. Dostupnost OV je na vyhovující úrovni. 

H2: Vyhodnocení OV dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury:  

Typ zařízení  Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Vzdělávání a výchova Mateřská škola časová s VHD (Strakonice) 30 min. Ano 
Základní škola časová s VHD (Strakonice) 30 min Ano 

Sociální služby Denní služby/stacionář časová – dojezdová doba -  „  - 30 min. Ano 
Zdravotnictví  Ambulantní zdravotní péče časová – dojezdová doba -  „  - 35 min. Ano 
Kultura Knihovna časová - pěší, VHD, auto -  „  - 15 min. Ano 

Komunitní centrum fyzická pěší docházka - skutečná 800 (615 m) Ne 
Veřejná správa Pošta/přepážka dojezd VHD/autem, vzduš.vzdál. 10 km Ano 
Ochrana obyvatelstva Hasičská zbrojnice DH fyzická pěší docházka - skutečná 1 000 (770 m) Ne 

Stálý úkryt obyvatelstva fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
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Typ zařízení  Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Hřiště Pro předškolní děti fyzická pěší docházka - skutečná 200 (154 m) Ne 
Pro mladší školní děti fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Pro mládež a dospělé fyzická pěší docházka - skutečná 1000 (770 m) Ne 

Veřejná prostranství  sídelně strukturální 1000 m2 / 2 ha 
zastavit.plochy  

Ano 

Veřejná parková zeleň  sídelně strukturální V každém 
obytném sídle 

Ano 

   
H4: Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství v obci jsou dobře dostupná. Nachází se podél komunikace III. třídy procházející 
obcí. Jsou tvořena parkovou zelení v kombinaci se zpevněnými plochami. 
 

H1-H4 

-- nedostatečná občanská vybavenost v obci 
- vyhovující dostupnost OV  
- obec neposkytuje služby OV pro širší území  
+ přiměřené plochy veřejných prostranství a jejich dostupnost v obci 

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

Dopravní infrastruktura 

I1: počet spojů v obcích v ORP Strakonice 

Obec 
Autobus – počet spojů/den Vlak – počet spojů/den Automobil 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Délka 
(km) 

Doba 
(minut) 

Libětice 6 5 13-17 - - - 7 10 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Libětice x x x x  
 

I3: Vyhodnocení DI a TI dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury  
Veřejná 
infrastruktura 

 Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Odstavná stání pro OA Stavby pro bydlení/rekreaci fyzická pěší docházka - skutečná 300 (230 m) Ano 
Veř. hromadná doprava. Stavby pro bydlení/rekreaci  600 - 700 m Ano 
Nakládání s TKO Stanoviště sběru odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 50 m Ano 

Stanoviště tříděného odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 150 m Ano 
Sběrný dvůr fyzická pěší docházka - skutečná 1500 m Ano 

Zásobování vodou Napojení na veřejný vodovod sídelně strukturální celé území  Ano 
Nakládání s odpad.vod. Napojení na veřej. kanalizaci sídelně strukturální nad 50 obyv. Ano 

 

I1-I4 

+ dobré spojení autem do Strakonic a okolí 
+/-  přiměřená frekvence autobusových spojů do Strakonic a okolí 
+  dobrá dostupnost zastávek v obci 
- absence železnice 

I5-I8 

++  napojení obce na vodovod  
++ napojení obce na kanalizaci 
+ existence ČOV 
++ plynofikace obce 
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11. Ekonomické a hospodářské podmínky 

J1: Míra podnikatelské aktivity v letech 2009 - 2019 
Obec / Míra podn.aktivity 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP průměr 93,52 100,88 96,67 98,74 99,60 97,31 98,35 98,58 97,80 

Libětice 26,32 100,00 108,43 120,48 123,60 147,73 136,36 134,83 126,44 
 

J2: Počet nezaměstnaných osob dosažitelných v letech 2009 - 2019  
Obec 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP celkem % 6,60 7,93 6,39 8,09 6,58 5,58 5,09 3,14 2,97 2,93 

Libětice % 0,00 9,26 3,57 6,90 6,78 8,47 6,06 3,08 3,03 3,08 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

Název obce 2001 (%) 2011 (%) Rozdíl (%) 

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Libětice 5,0 7,5 2,5 
 

J4a: Vyjížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 
Obec Rok Vyjížďka do: (%) Rok Vyjížďka do: (%) 

Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 
ORP celkem     2011 58,3 41,7 7,2 
Libětice 2001 71,4 28,6 46,2 2011 59,1 40,9 38,6 

 

J4b: Dojížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 
Obec Rok Dojížďka do: (%) Rok Dojížďka do: (%) 

Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 
ORP celkem     2011 65,0 35,0 5,5 
Libětice 2001 100,0 0,0 3,8 2011 100,0 0,0 2,6 

 

J1-J4 

++ nadprůměrná míra podnikatelské aktivity a její dlouhodobá vyrovnanost 
+ průměrný počet nezaměstnaných osob, dlouhodobě klesající trend 
+/- rostoucí počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, mírně pod průměrem v ORP 
-  nadprůměrné množství vyjíždějících osob (zaměstnání, školy) 

12. Rekreace a cestovní ruch 

K1: Trasy vedoucí obcí  
Druh trasy Trasa Délka (km) 

turistické trasy pěší červená odsazená od komunikace 1,0 
turistické trasy pěší žlutá odsazená od komunikace 2,3 

 

K1-K2 

+/- pěší trasy na území obce, absence cyklotras a hypostezek 
- absence ubytovacích zařízení (viz tabulka OV - kapitola 9)  

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

L1: Zdroje požární vody 
OBEC Katastrální území Typ zdroje / název Hydrant 

Libětice Libětice Zdroj požární vody - Požární nádrž  
 

L2-L4: Zajištění PO - požární zbrojnice, jednotky SDH  

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Libětice   Bez jednotky SDH, PO zajišťuje obec Čestice 
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L1-L4 

++ dostatečný zdroj požární vody  
- hydrantová síť není 
--  absence jednotky SDH a hasičské zbrojnice v obci 
- absence stálého úkrytu obyvatelstva 

14. Hodnoty v území 

Hlb 1  slovanské hradiště u Libětic na vrcholu kopce Hradiště 
Hlb 2  návesní kaple 
Hlb 3  vodní nádrž s parčíkem a křížkem v jižní části sídla 

15. Záměry v území 

Zlb 1  propojení polní cestou z Libětic do Nemětic – navrženo v ÚP 
Zlb 2  vybudování víceúčelového hřiště – plocha vymezena v ÚP - nerealizováno 
Zlb 3  nové vedení VVN Strakonice – Střelské Hoštice – záměr převzat ze ZÚR – řešeno v ÚP 
Zlb 4 Realizace sběrného dvora – prověřit v ÚP vhodnou plochu k realizaci záměru 

16. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území 

Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 

 

 

17. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích, zahrnující 
zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, 
vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s 
hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití potenciálů rozvoje 
území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel. 

Pli-1 lokální biokoridor č. 5 nenavazuje na lokální síť ÚSES v obci Strunkovice – prověřit 
možná řešení v návaznosti na ÚS krajiny ORP Strakonice (2019) – řešit v ÚP 

Pli-2 absence základního občanské vybavenosti v sídle - ÚPD občanskou vybavenost 
neomezuje - najít investora, případně využít dotační programy  

Pli-3 absence kvalitní cestní sítě v krajině – v rámci KoPÚ prověřit možnosti, ve spolupráci 
s KČT a NJC následně prověřit možnosti vedení cyklotras a pěších tras na území obce 

  

4,17

6,00

1,11

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Litochovice 

1. Širší územní vztahy 

Obec Litochovice leží zhruba 4 km východně od Volyně a 12 
km jižně od Strakonic. 
Vznik obce je datován okolo roku 1400 jako jedna z částí 
volyňského panství proboštského statku pražské hradní 
kapituly. 
Obec má mnoho zachovalých staveb lidové architektury, 
které však z větší části chátrají. Sídla mají také zachovalý 
urbanismu, jenž není žádoucí narušit nekoncepční výstavbou 
v předimenzovaných rozvojových lokalitách. Obec je 
vybavena základní občanskou vybaveností a nabízí možnost 
krátkodobé rekreace a má velice velký rozvojový potenciál. 
Obec by se měla zaměřit na kultivaci veřejných prostor, 
která by vedla k opravě i dalších usedlostí ve veřejném 
prostoru. Okolní krajina je zemědělská s větším podílem 
orné půdy. Bylo by vhodné doplnit stávající cestní síť v krajině. 
 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

LITOCHOVICE 

ÚP Litochovice   24.11.2010 řeší celé správní území obce Litochovice 

Změna č. 1 ÚP 
Litochovice  

  28.10.2017 vymezení ploch SO, VSz, VP, DM 

ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY nebyla zpracována 
ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY byla zpracována 
ÚS (XY.) - územní studie byla předepsána, ale uplynula podmínka jejího pořízení 
 

 

Vazby na Politiku územního rozvoje ČR 

Přes správní území obce není navržen 
žádný koridor. 

 

Vazby na Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje 

Přes správní území obce není navržen 
žádný koridor. 

 

Obec se nenachází v žádné rozvojové ose 
ani oblasti. 
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2. Prostorové a funkční uspořádání území 

Základní údaje: 

katastrální území:  
Litochovice u Volyně, 
Neuslužice, Střítež u 
Volyně  
výměra obce:    
1230 ha  
z celého ORP 2,1 % 
nadmořská výška:    
458 m n. m. 
Počet obyvatel:   
278 
 

 

 
 

Obec Litochovice je tvořena 
třemi sídly – Litochovice, 
Neuslužice a Střítež, které 
jsou vzájemně propojeny 
komunikací III. třídy. 
Hlavním sídlem Litochovice 
prochází ještě komunikace 
II. třídy Volyně – Bavorov.   

Nově navrhované plochy pro 
zástavbu jsou Územním 
plánem Litochovice navrženy 
tak, že navazují na stávající 
zástavbu v obci. Jedná se 
zejména o plochy smíšené 

obytné a plochy výroby a skladování. 

 
A1-A2 

++ uspořádání území, přirozený venkovský charakter zástavby  
-/+ poměrně velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch oproti zastavěnému 
území 

  

66%
17%

17%

Srovnání ploch zastavěného území 
a vymezených ploch změn v ÚP

Zastavěné území

Plochy změn BYDLENÍ

Plochy změn OSTATNÍ
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3. Struktura osídlení 

Obec Litochovice s 278 obyvateli 
spadá do kategorie „D“ – obce do 
1000 obyvatel. Osídlení obce si 
zachovává původní historický tvar 
podél dvou komunikací 
procházejících obcí. Zástavba v obci 
si zachovává vesnický ráz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2: Hustota osídlení v obcích ORP Strakonice – vývoj v letech 2009 – 2019 (obyvatel/km2) 

Obec 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP celkem 79,0 78,4 78,2 78,0 78,9 78,7 78,7 78,5 78,9 79,0 78,8 

Litochovice 23,7 23,1 23,6 25,4 26,5 27,1 27,1 26,0 26,1 25,4 25,4 

 
B1-B2 

+ obec si zachovává původní historický ráz 
++ hustota obyvatel je hluboko pod průměrem ORP 

4. Sociodemografické podmínky a bydlení 

Vývoj počtu obyvatel v letech 1991 - 2019 

 
 

C1: Věková struktura obyvatelstva, průměrný věk 
Obec Počet obyvatel Prům. 

věk 
Celkem 0 - 14 15 - 64 65 a více 

Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy 

SO ORP 
celkem 

45 305  7 251  3 710  3 541  28 834     14 721  14 113  9 220  3 891  5 329  42,9  

Litochovice 281  46  24  22  181  104  77  54  18  36  41,9  

 
C2: Index stáří 

Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Litochovice 69,2 85,2 100,0 110,0 122,2 114,9 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Litochovice 48 47 43 43 32 19 12 15 10 8 -6 
 
C4: Výstavba bytových a rodinných domů (SLDB 2001-2011) 

Název obce 
Bytové domy Rodinné domy 

2001 2011 2001 2011 

ORP Strakonice celkem 800  850  7039  7473  
Litochovice 2 2 68 71 

 
C5: Počty dokončených bytů v letech 2009 – 2018 a vzdálenost sídel od vybraných center  

Název obce 
Vzdálenost od 

krajsk. města v km 
Vzdálenost od 

Strakonic v km 
Dokončené byty 

2019 
Dokončené byty 

2009-2018 
ORP Strakonice celkem x x 131 880 
Litochovice 54,4  18,2  -  5  

 

C1-C5 

+ vývoj počtu obyvatel v obci je stabilní, od roku 2010 má mírně klesající tendenci 
+ index stáří je pod průměrem ORP, má rostoucí tendenci 
- počet přistěhovalých do obce je menší než počet vystěhovalých 
- počet dokončených bytových jednotek je pod průměrem ORP 

5. Příroda a krajina 

Dle územní studie krajiny zpracované pro ORP Strakonice v roce 2019 se obec nachází v krajinném 
okrsku OK19. Jedná se o prostor vrchovin Bavorovské vrchoviny, jíž zde utváří místy rozpojený 
strukturně tektonický povrch výrazných hrásťových hřbetů a izolovaných suků a výraznými a izolovanými 
pahorky s širokými tektonickými sníženinami s relikty neogenních sedimentů. Prostor je odvodňován 
řadou menších přítoků především Dubského potoka, okrajově Volyňky a Blanice. Velká část vodních toků 
byla technicky upravena a v krajině bylo provedeno odvodnění, čím došlo ke ztrátě biotopů vázaných 
na vodní prostředí. V odlesněné krajině převažují zemědělské plochy s dominancí orné půdy scelené do 
bloků uspořádaných v základní osnově původní historické plužiny rozdělené komunikacemi, potoky a 
lesními porosty. Potoky jsou doprovázeny vzrostlou zelení. Osídlení v okrsku reprezentují zemědělské 
vsi, z nichž si řada zachovala svůj typický obraz daný zemědělskými usedlostmi v původním historickém 
prostorovém uspořádání. Větší sídla (Litochovice, Čepřovice, Milejovice, Předslavice, Hoštice) 
zaznamenaly drobný rozvoj dostavbami moderních domů v okrajích.  
 

D1: Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) – nevyskytují se 
 
D2: Památné stromy – nevyskytují se 
 
D3: Nadregionální prvky ÚSES  

Obec Výměra obce (ha) ÚSES (ha) ÚSES (%) 
Litochovice 1 095,4 36,6 3,3 

 
D1-D4 

- na území obce se nenachází žádná zvláště chráněná území 
- na území obce se nenachází památné stromy 
+/- na území obce jsou méně zastoupeny nadregionální prvky ÚSES 
+ na území obce se nachází poměrně hustá síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 
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Dle územní studie krajiny je zájmové území tvořeno třemi katastry – Neuslužice a Litochovice u Volyně, 
které odtokově na sebe navazují a Střítež u Volyně. 

Středem Neuslužic a Litochovic protéká vodní tok IDVT 10251348, který odvodňuje převážnou část 
území katastru Neuslužice a následně protéká zástavbou Litochovic. Na tomto vodním toku jsou 
realizovány 2 vodní nádrže. Jedna se nachází na hranici zástavby a druhá v zástavbě Litochovic. Z 
hlediska vzniku zrychleného povrchového odtoku byly stanoveny 2 kritické body KB-023 (dle Povis 
10802718) a KB-022 (dle Povis 10802716). KB-023 je stanoven na hranici zástavby na vodním toku 
IDVT 10251348, který protéká zástavbou Litochovic od severu k jihu. Tento kritický bod KB-023 byl 
vyhodnocen jako potenciálně rizikový, protože v zástavbě je tok zatrubněn. Druhý kritický bod KB-011 
byl stanoven na vodním toku IDVT 10241738 v místě hrázového profilu menší vodní nádrže. Tento 
kritický bod byl také vyhodnocen jako potenciálně rizikový pro níže ležící zástavbu obce. 

Jižně od zástavby Litochovic je negativně hodnocen vodní tok IDVT 10251348, který je usměrněn, 
napřímen, jeho hydromorfologický stav lze hodnotit jako poškozený. 

Místní část Střítež (k.ú. Střítež u Volyně) je odvodňována vodním tokem Čepřovický potok (IDVT 
10278528). Na tomto toku jsou v zástavbě realizovány 2 vodní nádrže. Z hlediska identifikace drah 
soustředěného odtoku vod potenciálně ohrožující zástavby bylu identifikovány 2 potenciálně problémové 
lokality OZO-035 a OZO-036. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby - Není navrhováno žádné doporučení. 
2. Protipovodňová ochrana 
OZO-035 a OZO-036 – doporučujeme realizovat v ploše nové meze a remízky, které zvýše retenční 
schopnost povodí. 

KB-022 a KB-023 - doporučuje se prověřit na základě hydrotechnické posouzení možnost využití 
stávajících vodních nádrží na vodním toku IDVT 10251348 a IDVT 10241738 k pozitivnímu ovlivnění 
velikosti povodňových průtoků vzniklých z přívalových srážek. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch - Nejsou vymezeny. 
4. Revitalizace vodních toků a niv 
REV-038 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10251348. Revitalizací je myšlena 
celková úprava trasy koryta s větším propojením nivy a doplněním o drobné prohlubně nebo tůně, které 
budou periodicky zaplavovány. 

E1a: Vodní plochy  
Obec Výměra obce [ha] vodní plocha [ha] vodní plocha [%] 

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Litochovice 1 095 6 0,55 

 
E1b: Významné vodní nádrže – nevyskytují se 
 
E2a, E2b: Na území obce se nenacházejí záplavová území  
 
E3: Protipovodňová opatření na území obce – nevyskytují se  
 
Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území  
Obec Výměra obce [ha] poddolované území [ha] poddolované území [%] 

Litochovice 1 095,4 2,8 0,3 
 
E5: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 
E6: Ložiska nerostných surovin – nevyskytují se 
 
V severní části obce se nachází poddolované území o celkové rozloze cca 2,8 hektaru, mimo zastavitelné 
plochy. 
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E1-E6 

- nízké zastoupení vodních zdrojů na území obce 
+ protipovodňová opatření – nejsou potřebná 
++ v obci se nenacházejí žádná záplavová území 
-  poddolované území mimo navržené zastavitelné plochy 
++ absence sesuvných území a starých důlních děl 
-  absence ložisek nerostných surovin 

7. Kvalita životního prostředí 

F1: Kvalita ovzduší 

Na celém území obce se hodnoty polétavého prachu PM10 pohybují u dolní hranice v rámci ORP - 21,9 
– 29 µg/m3. Stanovený imisní limit je 50 µg/m3. Hodnoty plynu SO2 jsou na dolní hranici. 
 

F2: Staré zátěže a kontaminované plochy - na území obce se nenacházejí. 
 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, stanoviště tříděného odpadu (1 x Litochovice, 1 x Neuslužice, 1 x 
Střítež) jsou umístěna v centrálních částech sídel. 

F1-F3 

++ výborná kvalita ovzduší v obci 
++  absence starých zátěží a kontaminovaných ploch 
+ počet a rozmístění stanovišť tříděného odpadu 

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

G1: Využití ploch v obci  

Název obce 
Země-
dělská 

půda (ha) 

z toho Nezemě-
dělská 

půda (ha) 

 z toho 

Orná 
Trvalý travní 

porost 
Lesní 

pozemek Vodní plochy 

ORP Strakonice celkem 38 082  25 376  11 513  19 331  12 390  1 534  
Litochovice 835  536  285  260  190  6  
% z ploch v ORP 2,19 2,11 2,48 1,34 1,53 0,39 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 2,1 % z celkové rozlohy ORP je zastoupení jednotlivých ploch ve 
srovnání s jejich celkovým zastoupením v ORP mírně nevyvážené. Oproti zemědělským půdám mírně 
zaostávají lesní pozemky. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Zejména centrální a jihovýchodní část správního území ORP Strakonice, kam spadá i obec Litochovice 
je  potenciálně ohrožena vodní erozí. Ohrožení půd větrnou erozí je minimální. 

G4: Kvalita půdy  

Na území obce převažují půdy II., III. a V. třídy ochrany. Z hlediska výnosnosti zemědělské půdy se 
obec nachází v ostatní méně příznivé oblasti OA. 

G1-G4 

+ vyvážené zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
+/- nížší zastoupení lesních ploch 
- velká potenciální ohroženost ZPF vodní erozí 
+/-  zastoupení kvalitních i méně kvalitních půd, méně příznivá oblast z hlediska 
výnosnosti zemědělské půdy   
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9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  

Obec / 
     Osada 
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Litochovice       x x  x   x x  1  C 
     Neuslužice         x    x x  1  C 
     Střítež           1/26  x x  1  C 

 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Litochovice k obcím se standardní občanskou 
vybaveností. Dostupnost OV je na dobré úrovni.  

H2: Vyhodnocení OV dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury:  

Typ zařízení  Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Vzdělávání a výchova Mateřská škola časová s VHD (Volyně) 30 min. Ano 
Základní škola časová s VHD  30 min Ano 

Sociální služby Denní služby/stacionář časová – dojezdová doba 30 min. Ano 
Zdravotnictví  Ambulantní zdravotní péče časová – dojezdová doba 35 min. Ano 
Kultura Knihovna časová - pěší, VHD, auto 15 min. Ano 

Komunitní centrum fyzická pěší docházka - skutečná 800 (615 m) Ano 
Veřejná správa Pošta/přepážka dojezd VHD/autem, vzduš.vzdál. 10 km Ano 
Ochrana obyvatelstva Hasičská zbrojnice DH fyzická pěší docházka - skutečná 1 000 (770 m) Ano 

Stálý úkryt obyvatelstva fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Hřiště Pro předškolní děti fyzická pěší docházka - skutečná 200 (154 m) Ne 

Pro mladší školní děti fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ano 
Pro mládež a dospělé fyzická pěší docházka - skutečná 1000 (770 m) Ano 

Veřejná prostranství  sídelně strukturální 1000 m2 / 2 ha 
zastavit.plochy  

Ano 

Veřejná parková zeleň  sídelně strukturální V každém 
obytném sídle 

Ano 

   
H4: Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství v obci se nachází podél komunikace III. třídy procházející sídly. Jsou tvořena 
především zpevněnými plochami – rozšířením komunikace. 
 
H1-H4 

+ standardní občanská vybavenost v obci 
++ dobrá dostupnost OV  
- obec neposkytuje služby OV pro širší území  
- nedostatečné plochy veřejných prostranství zejména v osadách 

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

Dopravní infrastruktura 

I1: počet spojů v obcích v ORP Strakonice 

Obec 
Autobus – počet spojů/den Vlak – počet spojů/den Automobil 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Délka 
(km) 

Doba 
(minut) 

Litochovice 6 5 29-35 - - - 17 18 
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Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Litochovice x x x   
     Neuslužice x x    
     Střítež x x/d    

 

I3: Vyhodnocení DI a TI dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury  
Veřejná 
infrastruktura 

 Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Odstavná stání pro OA Stavby pro bydlení/rekreaci fyzická pěší docházka - skutečná 300 (230 m) Ano 
Veř. hromadná doprava. Stavby pro bydlení/rekreaci  600 - 700 m Ano 
Nakládání s TKO Stanoviště sběru odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 50 m Ano 

Stanoviště tříděného odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 150 m Ne 
Sběrný dvůr fyzická pěší docházka - skutečná 1500 m Ne 

Zásobování vodou Napojení na veřejný vodovod sídelně strukturální celé území  Ano 
Nakládání s odpad.vod. Napojení na veřej. kanalizaci sídelně strukturální nad 50 obyv. Ano 

 

I1-I4 

-/+ horší spojení autem do Strakonic, výborné do Volyně  
+ přiměřená frekvence autobusových spojů do Strakonic, lepší do Volyně 
+  dobrá dostupnost zastávek v sídlech 
- absence železnice 

I5-I8 

++  napojení všech částí obce na vodovod  
++ napojení všech částí obce na kanalizaci 
+  existence ČOV pro sídla Litochovice a Neuslužice 
- absence plynofikace či jiného zdroje CZT 

11. Ekonomické a hospodářské podmínky 

J1: Míra podnikatelské aktivity v letech 2009 - 2019 
Obec / Míra podn.aktivity 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP průměr 93,52 100,88 96,67 98,74 99,60 97,31 98,35 98,58 97,80 

Litochovice 57,24 76,67 70,18 74,20 83,92 92,53 86,33 85,41 86,33 
 

J2: Počet nezaměstnaných osob dosažitelných v letech 2009 - 2019  
Obec 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP celkem 6,60 7,93 6,39 8,09 6,58 5,58 5,09 3,14 2,97 2,93 

Litochovice 4,78 8,10 7,61 10,15 7,65 5,46 4,42 2,22 3,37 2,21 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

Název obce 
2001 

(%) 

2011 

(%) 

Rozdíl 

(%) 

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Litochovice 2,3 6,1 3,8 

 
J4a: Vyjížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 

Obec Rok Vyjížďka do: (%) Rok Vyjížďka do: (%) 
Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 

ORP celkem     2011 58,3 41,7 7,2 
Litochovice 2001 65,3 34,7 47,8 2011 70,9 29,1 18,5 
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J4b: Dojížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 
Obec Rok Dojížďka do: (%) Rok Dojížďka do: (%) 

Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 
ORP celkem     2011 65,0 35,0 5,5 
Litochovice 2001 100,0 0,0 4,7 2011 100,0 0,0 0,7 

 

J1-J4 

-/+ mírně podprůměrná míra podnikatelské aktivity, rostoucí trend 
++ mírně podprůměrný počet nezaměstnaných osob, dlouhodobě klesající trend 
+ rostoucí počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, mírně nad průměrem v ORP 
-  nadprůměrné množství vyjíždějících osob (zaměstnání, školy) 

12. Rekreace a cestovní ruch 

K1: Trasy vedoucí obcí  
Druh trasy Trasa Délka trasy 

CT 1112 Bavorov – Volyně (Volyně) 17 
hipostezky Bílsko - Volyně 4,7 
turistické trasy pěší modrá odsazená od komunikace 4,7 
turistické trasy pěší žlutá odsazená od komunikace 1,4 

 
K1-K2 

++ cyklotrasa, pěší trasy a hypostezka na území obce 
++ ubytovací zařízení s kapacitou 26 lůžek (viz tabulka OV - kapitola 9)  

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

L1: Zdroje požární vody 
OBEC Katastrální území Typ zdroje / název Hydrant 

Litochovice Litochovice Další zdroj vody - rybník obecní Za Hořejšů  

Litochovice Litochovice Zdroj požární vody - Obecník  

Litochovice Litochovice Zdroj požární vody - rybník za Čížků  

Litochovice Neuslužice Zdroj požární vody - rybník na vsi  

Litochovice Střítež Zdroj požární vody - rybník Horejšak  

 
L2-L4: Zajištění PO - požární zbrojnice, jednotky SDH  

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Litochovice x x Zajišťuje PO pro obec Milejovice 
     Neuslužice    
     Střítež    

 
L1-L4 

++ dostatečné zdroje požární vody ve všech sídlech obce 
- hydrantová síť není 
++  jednotka SDH a hasičská zbrojnice v obci, obec zajišťuje PO pro širší území 
- absence stálého úkrytu obyvatelstva 

14. Hodnoty v území 

Hlt 1   Správcovský dům čp. 1 v Litochovicích 
Hlt 2   zemědělská usedlost čp. 2 v Litochovicích 
Hlt 3   kaplička na návsi v Litochovicích 
Hlt 4   zemědělská usedlost čp. 22 v Litochovicích 
Hlt 5   jednostranná alej jižně pod místní komunikací v Neuslužicích 
Hlt 6   kaplička u cesty II/142 z Litochovic do Volyně 
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Hlt 7   venkovská usedlost čp. 8 ve Sříteži 
Hlt 8   návesní prostor s kapličkou a požární nádrží v Neuslužicích 
Hlt 9   úvozová cesta vybíhající západně od Neuslužic 
Hlt 10   přistávací plocha pro ultralighty jihovýchodně od Litochovic 
Hlt 11   topolová alej z Neuslužic do Stříteže 
Hlt 12   návesní prostor bývalé okrouhlice ve Stříteži s kaplí, parkem a parterem zemědělských 
usedlostí 
Hlt 13   veřejný prostor s nádrží a vrostlými stromy v severní části Stříteže 

15. Záměry v území 

Zlt 1   vybudování ČOV a chybějících kanalizačních řadů v osadě Střítež – řešeno v ÚP 
Zlt 2   rozvoj ploch výroby – plochy navrženy v ÚP 

16. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území 

Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 

 

 

17. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích, zahrnující 
zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, 
vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s 
hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití potenciálů rozvoje 
území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel. 

Plt-1 poměrně velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch oproti zastavěnému 
území (zejména v severních částech sídel Litochovice a Střítež) – prověřit v ÚP nutnost 
vymezených zastavitelných ploch 

Plt-2 absence zeleně v návesních prostorách sídel, přemíra monolitických asfaltových 
ploch - v rámci územního plánování lze pořídit územní studii 

Plt-3 V rozvojových plochách chybí podrobnější dokumentace určující základní dopravní 
kostru, veřejný prostor – prověřit řešení v územní studii 

Plt-4 lokální biokoridor LBK 630 nemá návaznost na síť ÚSES v sousední obci Milejovice 

Plt-5 potenciální ohroženost zástavby zrychleným povrchovým odtokem – v ÚP 
navrhnout opatření dle ÚS krajiny pro ORP Strakonice (2019) 

5,42
4,67

7,22

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Malenice 

1. Širší územní vztahy 

Obec Malenice se nachází asi 5 km jižně od Volyně a cca 15 
km jižně od Strakonic na řece Volyňce.  
První písemná zmínka je z roku 1318. 
Obec Malenice je urbanisticky velice zajímavá, a to z hlediska 
dobře čitelného stavebního vývoje. Jednotlivé části sídla jsou 
dokladem historického vývoje v čase, tudíž nelze připustit 
samovolné zahušťování, které by vedlo k potření geneze a 
vývoje sídla. Charakter obce se blíží spíše městskému typu. 
V obci je dobrá veřejná vybavenost s nabídkou služeb, 
pracovních míst i kvalitního zázemí pro krátkodobou 
rekreaci. Morfologie terénu je zajímavá díky členitému 
povodí řeky Volyňky. Počátkem 21. století v obci vyvrcholil 
stavební vývoj, který se v současné době stabilizuje. Není 
žádoucí vymezovat nové rozvojové směry do krajiny, ale 
spíše uzavřít „načaté“ zastavitelné plochy, aby obec neztratila na své kompaktnosti. 
 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

MALENICE ÚP Malenice ÚR 3.1.2017 řeší celé správní území obce Malenice 
ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY nebyla zpracována 
ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY byla zpracována 
ÚS (XY.) - územní studie byla předepsána, ale uplynula podmínka jejího pořízení 
 

 

Vazby na Politiku územního rozvoje ČR 

Přes správní území obce není navržen 
žádný koridor 

 

Vazby na Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje 

Přes správní území obce je navržen: 

Koridor VVN 110 kV Starkonice - Vimperk - 
úsek Strakonice - Předslavice 
 

Koridor dopravní infrastruktury - Silnice I/4 
- úsek Volyně (Nišovice) - Čkyně 
(severovýchodní okraj) 

 
Obec se nachází v rozvojové ose N-OS1 

Úkoly vyplývající z nadřazených ÚPD - viz 
kapitola 1 Podkladů pro rozbor udržitelného 
rozvoje území „část A“ - 
témata: Politika územního rozvoje ČR a  
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje.  
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2. Prostorové a funkční uspořádání území 

Základní údaje: 

katastrální území:  
Malenice 
výměra obce:    
989 ha  
z celého ORP 1,7 % 
nadmořská výška:    
432 m n. m. 
Počet obyvatel:   
714 
 

 

 

 

 

Obec Malenice je tvořena 
hlavním sídlem Malenice, 
dále roztroušenými částmi 
obce – Straňovice a Zlešice 
a několika samostatnými 
usedlostmi v blízkosti obce.  
Veřejná prostranství se 
nachází podél silnice III. 
třídy procházející obcí 
Malenice. Obcí prochází 
železniční trať Strakonice - 
Volary. 

Nově navrhované plochy 
pro zástavbu jsou Územním 

plánem Malenice navrženy tak, že navazují na stávající zástavbu v obci. Jedná se zejména o plochy 
bydlení a plochy občanského vybavení. 

 
A1-A2 

-/+ uspořádání území – nekompaktní charakter, poloměstský charakter zástavby  
++ přiměřený poměr nově vymezených zastavitelných ploch oproti zastavěnému území 

  

77%

18%
5%

Srovnání ploch zastavěného území 
a vymezených ploch změn v ÚP

Zastavěné území

Plochy změn BYDLENÍ

Plochy změn OSTATNÍ
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3. Struktura osídlení 

Obec Malenice se 714 
obyvateli spadá do 
kategorie „D“ – obce do 
1 000 obyvatel. Osídlení 
obce, včetně místních 
částí si zachovává 
původní historický tvar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2: Hustota osídlení v obcích ORP Strakonice – vývoj v letech 2009 – 2019 (obyvatel/km2) 

Obec 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP celkem 79,0 78,4 78,2 78,0 78,9 78,7 78,7 78,5 78,9 79,0 78,8 

Malenice 52,3 62,0 63,8 65,0 67,1 65,5 65,8 65,6 67,8 69,1 72,4 

 
B1-B2 

+ obec si zachovává původní historický ráz 
+ hustota obyvatel je pod průměrem ORP 

4. Sociodemografické podmínky a bydlení 

Vývoj počtu obyvatel v letech 1991 - 2019 

 
 
C1: Věková struktura obyvatelstva, průměrný věk 

Obec Počet obyvatel Prům. 
věk 

Celkem 0 - 14 15 - 64 65 a více 

Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy 

SO ORP 
celkem 

45 305  7 251  3 710  3 541  28 834     14 721  14 113  9 220  3 891  5 329  42,9  

Malenice 689  117  63  54  453  213  240  119  54  65  41,3  

 
C2: Index stáří 

Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Malenice 118,9 103,1 114,1 100,0 101,8 101,6 
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C3: Migrační saldo 

Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Malenice 60 63 73 57 66 72 57 44 38 39 58 
 

C4: Výstavba bytových a rodinných domů (SLDB 2001-2011) 

Název obce 
Bytové domy Rodinné domy 

2001 2011 2001 2011 

ORP Strakonice celkem 800  850  7039  7473  
Malenice 3 3 170 196 

 
C5: Počty dokončených bytů v letech 2009 – 2018 a vzdálenost sídel od vybraných center  

Název obce 
Vzdálenost od 

krajsk. města v km 
Vzdálenost od 

Strakonic v km 
Dokončené byty 

2019 
Dokončené byty 

2009-2018 
ORP Strakonice celkem x x 131 880 
Malenice 56,4  20,1  3  47  

 

C1-C5 

++ vývoj počtu obyvatel v obci má dlouhodobě stoupající tendenci 
++ index stáří je pod průměrem ORP, má ustálený vývoj  
+/- počet přistěhovalých do obce je srovnatelný s počtem vystěhovalých 
++ počet dokončených bytových jednotek je vysoce nad průměrem ORP 

5. Příroda a krajina 

Dle územní studie krajiny zpracované pro ORP Strakonice v roce 2019 se obec nachází v krajinném 
okrsku OK17. Jedná se o prostor Prostor hlubokého údolí Volyňky a jejích přítoků tvořící členitou část 
jinak ploché Volyňské vrchoviny. Jde o erozně denudační povrch vymezený strukturními hřbety s 
kupovitými suky. Krajinu údolí tvoří členitá mozaika zemědělské krajiny s lesy na návrších. Volyňka 
vytvořila na dně údolí místy širokou údolní nivu, do níž je umístěno několik sídel s těžištěm v městě 
Volyně. Sídelní struktura je členěna do dvou úrovní, podél Volyňky v její ose, v terasách nad Volyňkou 
ve svazích údolí. Charakteristické jsou četné dochované prvky historického členění krajiny, zejména 
meze a remízky, místy charakteristické úvozy. K Volyňce je situováno několik specifických prostorů s 
historickými mlýny a hradišti.  
 

D1: Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) – nevyskytují se 
 
D2: Památné stromy – nevyskytují se 
 
D3: Nadregionální prvky ÚSES  

Obec Výměra obce (ha) ÚSES (ha) ÚSES (%) 
Malenice 988,8 167,4 16,9 

 
D1-D4 

- na území obce se nenachází žádná zvláště chráněná území 
- na území obce se nenachází památné stromy 
++ na území obce jsou hojně zastoupeny nadregionální prvky ÚSES 
+ na území obce se nachází přiměřená síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 

Dle územní studie krajiny středem obce Malenice protéká vodní tok Volyňka, na kterém jsou stanovena 
záplavová území, z čehož vyplynulo, že rozlivem vod při Q100 je zatopena větší část zástavby obce. Do 
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Volyňky se na území obce vlévá několik přítoků, nejvýznamnější z nich je vodní tok Radhostický potok 
(IDVT 10245252. 

Na území obce byly stanoveny dva kritické body KB-024 (ID dle Povis 10802551) na vodním toku IDVT 
10275659) a KB-025 (ID dle Povis 10802550) na vodním toku IDVT 10239377). Oba kritické body byly 
vyhodnoceny jako potenciálně rizikové pro níže ležící zástavbu. 

Dle informací z ukončených komplexních pozemkových úprav je zájmové území opakovaně postihováno 
povodněmi, a to včetně zastavěné části obce. V minulosti byla zpracována studie odtokových poměrů v 
povodí Radhostického potoka (2003) a pozemková úprava na tuto studii navázala. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 
Je doporučeno nerozšiřovat zástavbu v záplavovém území vodního toku Volyňka a dbát na důsledné 
dodržování stanovených omezení v záplavových území dle „Vodního zákona“. 

2. Protipovodňová ochrana 
PO-104 – vymezený rizikový úsek na vodním toku Volyňka. Doporučuje se řešit zvýšení protipovodňové 
ochrany zadáním podrobnějšího posouzení. 

SRN-101 – návrh retenční nádrže na vodním toku Radhostický potok (IDVT 10245252) v jihovýchodní 
části katastru. Návrh převzatý z ÚP. 

SRN-102 až SRN-104 – návrh suché retenční nádrže na vodním toku IDVT 10275659, návrh řeší riziko 
ohrožení zástavby – KB-024, převzato z ÚP 

SRN-105 – návrh retenční nádrže na vodním toku IDVT 10239377, návrh převzatý z ÚP, návrh řeší riziko 
ohrožení zástavby KB-025 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch - Nové plochy nejsou navrhovány. 
4. Revitalizace vodních toků a niv 
REV-039 a REV-040 – návrh revitalizace vymezených úseků vodního toku IDVT 10239377, návrh 
převzatý z ÚP. 
 

E1a: Vodní plochy  
Obec Výměra obce [ha] vodní plocha [ha] vodní plocha [%] 

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Malenice 985 13 1,32 

 
E1b: Významné vodní nádrže – nevyskytují se 
 
E2a: Velikost záplavových území v ORP Strakonice  

Obec 
Výměra 
obce (ha) 

Q005 (ha) Q005 (%) Q020 (ha) Q020 (%) Q100 (ha) Q100 (%) 

Malenice 988,8 20,3 2,0 44,3 4,5 75,3 7,6 
 
E2b: Podíl aktivních záplavových území na území obcí  

Obec Výměra obce (ha) QAZ (ha) QAZ (%) 

Malenice 988,8 27,4 2,8 
 
E3: Protipovodňová opatření na území obce  

obec typ 
Malenice Pevné konstrukce (ohrázování toku) 

 
Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území  
Obec Výměra obce [ha] poddolované území [ha] poddolované území [%] 

Malenice 985 0,03 0,3 
Malenice 985 0,01 0,1 
Malenice 985 0,04 0,4 
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E5a: Stará důlní díla v ORP Strakonice 

Obec Lokalita Druh díla 
Malenice Malenice Úpadnice 

 
E6: Ložiska nerostných surovin – nevyskytují se 
 
E1-E6 

- nízké zastoupení vodních ploch na území obce 
++ realizovaná protipovodňová opatření 
- v obci se vyskytují záplavová území 
-  výskyt maloplošných poddolovaných území mimo navržené zastavitelné plochy 
+/- absence sesuvných území, existence starých důlních děl 
- absence ložisek nerostných surovin  

7. Kvalita životního prostředí 

F1: Kvalita ovzduší 

Na celém území obce se hodnoty polétavého prachu PM10 pohybují u dolní hranice v rámci ORP - 21,9 
– 29 µg/m3. Stanovený imisní limit je 50 µg/m3. Hodnoty plynu SO2 jsou na dolní hranici. 

F2: Staré zátěže a kontaminované plochy - na území obce se nenacházejí. 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, stanoviště tříděného odpadu (8 x Malenice, 1 x Zlešice, 1 x Straňovice) 
jsou rozmístěna v exponovaných částech sídel. 
 

F1-F3 

++ kvalita ovzduší v centrální části obce 
+  absence starých zátěží a kontaminovaných ploch 
++ počet a rozmístění stanovišť tříděného odpadu 

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

G1: Využití ploch v obci  

Název obce 
Země-
dělská 

půda (ha) 

z toho Nezemě-
dělská 

půda (ha) 

 z toho 

Orná 
Trvalý travní 

porost 
Lesní 

pozemek Vodní plochy 

ORP Strakonice celkem 38 082  25 376  11 513  19 331  12 390  1 534  
Malenice 589  197  365  398  261  13  
% z ploch v ORP  1,55 0,78 3,17 2,06 2,11 0,85 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 1,7 % z celkové rozlohy ORP je zastoupení jednotlivých ploch ve 
srovnání s jejich celkovým zastoupením v ORP relativně vyvážené. Oproti zemědělským půdám mírně 
převažují lesní pozemky a vodní plochy. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Obec Malenice je minimálně potenciálně ohrožena vodní erozí. Ohrožení půd větrnou erozí je minimální. 

G4: Kvalita půdy  

Na území obce jsou přibližně vyváženě zastoupeny všechny třídy ochrany. Z hlediska výnosnosti 
zemědělské půdy se obec nachází v ostatní méně příznivé oblasti OA. 

G1-G4 

+ vyvážené zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
++ mírně nadstandardní zastoupení lesních ploch 
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++ Minimální potenciální ohroženost ZPF vodní erozí 
+  zastoupení kvalitních i méně kvalitních půd, méně příznivá oblast z hlediska 
výnosnosti zemědělské půdy   

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  
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Malenice x x    x x x x x 2/20  x x  8 x A 
     Zlešice                1  D 
     Straňovice                1  D 

 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Malenice k obcím s nadstandardní občanskou 
vybaveností. Dostupnost OV je na výborné úrovni. Základní a mateřská škola v obci poskytuje služby i 
pro okolní obce. 

H2: Vyhodnocení OV dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury:  

Typ zařízení  Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Vzdělávání a výchova Mateřská škola časová s VHD 30 min. Ano 
Základní škola časová s VHD 30 min Ano 

Sociální služby Denní služby/stacionář časová – dojezdová doba (Volyně) 30 min. Ano 
Zdravotnictví  Ambulantní zdravotní péče časová – dojezdová doba  -  „  - 35 min. Ano 
Kultura Knihovna časová - pěší, VHD, auto 15 min. Ano 

Komunitní centrum fyzická pěší docházka - skutečná 800 (615 m) Ano 
Veřejná správa Pošta/přepážka dojezd VHD/autem, vzduš.vzdál. 10 km Ano 
Ochrana obyvatelstva Hasičská zbrojnice DH fyzická pěší docházka - skutečná 1 000 (770 m) Ano 

Stálý úkryt obyvatelstva fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Hřiště Pro předškolní děti fyzická pěší docházka - skutečná 200 (154 m) Ne 

Pro mladší školní děti fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Pro mládež a dospělé fyzická pěší docházka - skutečná 1000 (770 m) Ano 

Veřejná prostranství  sídelně strukturální 1000 m2 / 2 ha 
zastavit.plochy  

Ano 

Veřejná parková zeleň  sídelně strukturální V každém 
obytném sídle 

Ano 

   
H4: Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství v obci jsou dobře dostupná. Jsou tvořena parkovou zelení v kombinaci se 
zpevněnými plochami. 

H1-H4 

++ nadstandardní občanská vybavenost v obci 
++ výborná dostupnost OV  
++ obec poskytuje služby OV pro širší území (zejména v oblasti školství) 
++ dostatečné plochy veřejných prostranství a jejich dostupnost  

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

Dopravní infrastruktura 

I1: počet spojů v obcích v ORP Strakonice 
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Obec 
Autobus – počet spojů/den Vlak – počet spojů/den Automobil 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Délka 
(km) 

Doba 
(minut) 

Malenice 9 10 24-29 10 10 28-30 20 24 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Malenice x x x x  
     Zlešice x/č x x   
     Straňovice x     

 

I3: Vyhodnocení DI a TI dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury  
Veřejná 
infrastruktura 

 Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Odstavná stání pro OA Stavby pro bydlení/rekreaci fyzická pěší docházka - skutečná 300 (230 m) Ano 
Veř. hromadná doprava. Stavby pro bydlení/rekreaci  600 - 700 m Ano 
Nakládání s TKO Stanoviště sběru odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 50 m Ano 

Stanoviště tříděného odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 150 m Ne 
Sběrný dvůr fyzická pěší docházka - skutečná 1500 m Ne 

Zásobování vodou Napojení na veřejný vodovod sídelně strukturální celé území  Ano 
Nakládání s odpad.vod. Napojení na veřej. kanalizaci sídelně strukturální nad 50 obyv. Ano 

 

I1-I4 

++ dobré spojení autem (silnice I/4 Strakonice – Volyně – Vimperk), dobrá dojezdová 
vzdálenost do Volyně, horší do Strakonic 
+  dobrá frekvence autobusových spojů do Volyně, Strakonic a okolí 
+/-  dobrá dostupnost zastávek v sídle Malenice, velká vzdálenost v sídlech Zlešice a 
Straňovice 
++ železnice a železniční zastávka v obci  

I5-I8 

++  napojení obce na vodovod  
++ napojení obce na kanalizaci 
+  ČOV v sídlech Malenice a Zlešice 
+ plynofikace obce 

11. Ekonomické a hospodářské podmínky 

J1: Míra podnikatelské aktivity v letech 2009 - 2019 
Obec / Míra podn.aktivity 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP průměr 93,52 100,88 96,67 98,74 99,60 97,31 98,35 98,58 97,80 

Malenice 123,46 124,03 123,27 122,91 128,55 117,30 111,44 113,21 121,85 
 

J2: Počet nezaměstnaných osob dosažitelných v letech 2009 - 2019  
Obec 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP celkem % 6,60 7,93 6,39 8,09 6,58 5,58 5,09 3,14 2,97 2,93 

Malenice % 4,21 6,49 5,29 6,79 4,95 4,05 3,56 2,42 1,33 2,65 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

Název obce 
2001 

(%) 

2011 

(%) 

Rozdíl 

(%) 

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Malenice 4,5 9,8 5,2 
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J4a: Vyjížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 
Obec Rok Vyjížďka do: (%) Rok Vyjížďka do: (%) 

Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 
ORP celkem     2011 58,3 41,7 7,2 
Malenice 2001 77,0 23,0 39,6 2011 71,6 28,4 30,3 

 
J4b: Dojížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 

Obec Rok Dojížďka do: (%) Rok Dojížďka do: (%) 
Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 

ORP celkem     2011 65,0 35,0 5,5 
Malenice 2001 83,3 16,7 1,0 2011 66,7 33,3 1,4 

 

J1-J4 

++ nadprůměrná míra podnikatelské aktivity a její dlouhodobá vyrovnanost 
+ mírně podprůměrný počet nezaměstnaných osob, dlouhodobě klesající trend 
+ rostoucí počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, cca jako průměr v ORP 
+/- nadprůměrné množství osob vyjíždějících do zaměstnání/podprůměrné do škol 

12. Rekreace a cestovní ruch 

K1: Trasy vedoucí obcí  
Druh trasy Trasa Délka trasy 

CT 1248 Volyňka Vimperk – Čkyně – Malenice – Volyně – Strunkovice - Strakonice 37 
CT 121 Smědeč – Žichovice (Víska, Nová Ves, Hoslovice, Němčice, Střídka, 

Doubravice u Volyně, Volyně, Nišovice) 
CT 121 

hipostezky Bohumilice - Malenice 2,8 
turistické trasy pěší červená odsazená od komunikace 2,0 
turistické trasy pěší modrá odsazená od komunikace 0,4 
turistické trasy pěší červená odsazená od komunikace 2,5 

 
K1-K2 

++ cyklotrasy, pěší trasy a hypostezky na území obce 
++ 2 ubytovací zařízení s kapacitou 20 lůžek (viz tabulka OV - kapitola 9)  

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

L1: Zdroje požární vody 
OBEC Katastrální území Typ zdroje / název Hydrant 

Malenice Straňovice Další zdroj vody - Straňovický rybník – špatně dostupný  

Malenice Malenice, Straňovice, 
Zlešice 

Zdroj požární vody - řeka Volyňka ANO 

Malenice Malenice, Straňovice, 
Zlešice 

Zdroj požární vody - řeka Volyňka ANO 

 
L2-L4: Zajištění PO - požární zbrojnice, jednotky SDH  

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Malenice x x  
     Zlešice    
     Straňovice    

 
L1-L4 

++ dostatečné zdroje požární vody ve všech sídlech obce 
+ hydrantová síť v v obci 
++  jednotka SDH a hasičská zbrojnice v obci 
- absence stálého úkrytu obyvatelstva 
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14. Hodnoty v území 

Hma 1   střed sídla s čočkovitou návsí a okapovou orientací usedlostí 
Hma 2   prostor kolem farního kostela sv. Jakuba Většího s farou a hřbitovem a s památnými 
stromy 
Hma 3   veřejné prostranství s partery venkovských usedlostí na levém břehu Volyňky 
Hma 4   jednostranná vilková výstavba z 2. pol. 20 st. při ulici Zámostí 
Hma 5   bloky řadové výstavby z konce 20. století v lokalitě Nad Sady 
Hma 6   rotunda sv. Václava na Hůrce 
Hma 7   realizovaná protipovodňová opatření na Radhostickém potoce 
Hma 8   stará kovárna čp. 1 
Hma 9   hrobka prof. arch. Josefa Zítka 
Hma 10   kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého na mostě přes Volyňku 
Hma 11  Slovanské mohyly na Frkojc hůrce 
Hma 12   starý hamr čp. 70 v Malenicích 
Hma 13   zemědělská usedlost čp. 3 ve Sraňovicích 
Hma 14   jeskyně v prostoru Jiřičkovy skály 
Hma 15   červený buk u kulturního domu 
Hma 16   Jeffreyovy kanadské borovice u čp. 111 

15. Záměry v území 

Zma 1   koridor silnice I/4 po jihovýchodním okraji sídla Zlešička–řešeno v ÚP, převzato ze ZÚR 
Zma 2    dvojité vedení VVN 110 kV Strakonice – Vimperk – řešeno v ÚP, převzato ze ZÚR 

16. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území 

Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 

 

 

17. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích, zahrnující 
zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, 
vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s 
hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití potenciálů rozvoje 
území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel. 

Pma-1 absence pěšího propojení na Volyni podél řeky Volyňky – KoPÚ ukončeny - prověřit 
v ÚP vhodnost vymezení promenádní cesty podél řeky, kolem Malenické jeskyně  

Pma-2 protipovodňová opatření – ÚS krajiny ORP Strakonice (2019) vymezen rizikový úsek 
PO-104 na vodním toku Volyňka - doporučuje se řešit zvýšení protipovodňové ochrany 
zadáním podrobnějšího posouzení. 

13,75

6,67

12,78

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Mečichov 

1. Širší územní vztahy 

Obec Mečichov se nachází na rozhraní Plzeňského a 
Jihočeského kraje, asi 18 km severně od Strakonic. 
První písemný záznam o obci Mečichov je z 18. století, kdy 
byla v roce 1741 postavena a zároveň vysvěcena kaple 
panny Marie a svatého Vojtěcha. 
Obec Mečichov je kompaktní sídlo rozkládající se kolem 
rozlehlé návsi. Obec disponuje základním občanským 
vybavením a sportovním areálem. Krajina je drobného 
měřítka s enklávami remízků a liniové zeleně, chybí však 
cestní síť, která by zajišťovala lepší propustnost krajiny. 
Obec nenabízí mnoho pracovních míst a obyvatelé musejí 
za prací vyjíždět. Obec by měla ve své koncepci rozvoje 
stanovit etapizaci zastavování ploch pro bydlení, aby 
nedocházelo k nahodilé výstavbě v rozvojových plochách. 
 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

MEČICHOV 
ÚP Mečichov   21.3.2014 řeší celé správní území obce Mečichov 
Změna č. 1 ÚP 
Mečichov    15.7.2017 

řeší změnu využití pozemku na sběrný 
dvůr 

ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY nebyla zpracována 
ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY byla zpracována 
ÚS (XY.) - územní studie byla předepsána, ale uplynula podmínka jejího pořízení 
 

Vazby na Politiku územního rozvoje ČR 

Přes správní území obce je navržen: 

Koridor el. vedení VVN 400 kV (E21) 

 

Vazby na Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje 

Přes správní území obce je navržen: 

Koridor ZVN 400kV Kočín – Přeštice  

 

Obec se nenachází v žádné rozvojové ose 
ani oblasti. 
 
Úkoly vyplývající z nadřazených ÚPD - viz 
kapitola 1 Podkladů pro rozbor udržitelného 
rozvoje území „část A“ - 
témata: Politika územního rozvoje ČR a  
Zásady územního rozvoje Jihočeského 
kraje.  
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2. Prostorové a funkční uspořádání území 

Základní údaje: 

katastrální území:  
Mečichov 
výměra obce:    
882 ha  
z celého ORP 1,5 % 
nadmořská výška:    
494 m n. m. 
Počet obyvatel:   
286 
 

 

 

 

Obec Mečichov si udržuje 
charakter kompaktního 
sídla, hlavní veřejná 
prostranství se nacházejí 
v blízkosti silnic III. třídy 
procházejících obcí.  

Nově navrhované plochy 
pro zástavbu jsou 
Územním plánem 
Mečichov navrženy tak, že 
navazují na stávající 
zástavbu v obci, v severní 
části obce trochu necitlivě 
zasahují do volné krajiny. 
Jedná se zejména o 

plochy smíšené obytné. 

 
A1-A2 

++ uspořádání území, přirozený venkovský charakter zástavby  
- velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch pro smíšenou obytnou zástavbu 
oproti zastavěnému území 

  

73%

25%
2%

Srovnání ploch zastavěného území 
a vymezených ploch změn v ÚP

Zastavěné území

Plochy změn BYDLENÍ

Plochy změn OSTATNÍ
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3. Struktura osídlení 

Obec Mečichov s 286 obyvateli spadá 
do kategorie „D“ – obce do 1 000 
obyvatel. Osídlení obce si zachovává 
původní historický tvar podél 
komunikací III. třídy procházejících 
obcí. Zástavba v obci si zachovává 
vesnický ráz. 

 

 

 

 

 

 

 
 

B2: Hustota osídlení v obcích ORP Strakonice – vývoj v letech 2009 – 2019 (obyvatel/km2) 

Obec 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP celkem 79,0 78,4 78,2 78,0 78,9 78,7 78,7 78,5 78,9 79,0 78,8 

Mečichov 26,0 28,1 27,3 26,7 28,2 26,7 28,4 29,9 31,1 31,6 32,3 

 
B1-B2 

+ obec si zachovává původní historický ráz 
++ hustota obyvatel je hluboko pod průměrem ORP 

4. Sociodemografické podmínky a bydlení 

Vývoj počtu obyvatel v letech 1991 - 2019 

 
 

C1: Věková struktura obyvatelstva, průměrný věk 
Obec Počet obyvatel Prům. 

věk 
Celkem 0 - 14 15 - 64 65 a více 

Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy 

SO ORP 
celkem 

45 305  7 251  3 710  3 541  28 834     14 721  14 113  9 220  3 891  5 329  42,9  

Mečichov 279  48  25  23  180  96  84  51  18  33  41,4  

 
C2: Index stáří 

Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Mečichov 102,9 143,3 150,0 120,9 98,0 98,1 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mečichov -2 8 11 23 23 27 37 38 42 42 48 
 
C4: Výstavba bytových a rodinných domů (SLDB 2001-2011) 

Název obce 
Bytové domy Rodinné domy 

2001 2011 2001 2011 

ORP Strakonice celkem 800  850  7039  7473  
Mečichov 2 3 65 59 

 
C5: Počty dokončených bytů v letech 2009 – 2018 a vzdálenost sídel od vybraných center  

Název obce 
Vzdálenost od 

krajsk. města v km 
Vzdálenost od 

Strakonic v km 
Dokončené byty 

2019 
Dokončené byty 

2009-2018 
ORP Strakonice celkem x x 131 880 
Mečichov 73,9  16,0  1  5  

 

C1-C5 

+ vývoj počtu obyvatel v obci je stabilní, od roku 2005 má mírně stoupající tendenci 
++ index stáří je hluboko pod průměrem ORP, má klesající tendenci 
++ počet přistěhovalých do obce značně převyšuje počet vystěhovalých 
- počet dokončených bytových jednotek je pod průměrem ORP 

5. Příroda a krajina 

Dle územní studie krajiny zpracované pro ORP Strakonice v roce 2019 se obec nachází v krajinném 
okrsku OK02. Jedná se o část Střelskohoštické pahorkatiny, území vyznačující se plochou pahorkatinou 
v povodí Otavy. Reliéf je slabě rozčleněný erozně denudační s plochým neogenním zarovnaným 
povrchem, zpestřeným nevýraznými strukturními hřbety, suky a svědeckými vrchy. Krajina je 
odvodňována především četnými přítoky Březového potoka, které jsou však převážně technicky 
zarovnány a upraveny. Charakteristická je mozaika zemědělské krajiny střídajících se souvislých 
nepravidelných bloků orné půdy a kulturních luk a pastvin přerušovaná místy četnými remízky a 
zachovanými fragmenty mezí a zalesněnými vrcholovými partiemi svědeckých vrchů a návrší, místy 
doplněná rybníky. Sídla reprezentují zemědělské vsi s typickou zástavbou statků a usedlostí převážně v 
návesním uspořádání. Typické je klasicistní tvarosloví, místy se vyskytují charakteristické formy selského 
baroka. Některé vsi jsou, místy ne zcela vhodně dostavovány novou zástavbou. Souvislé lesní porosty 
jsou v území výjimečné a to především v prostoru Hoštických lesů. 

D1: Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) – nevyskytují se 
 
D2: Památné stromy – nevyskytují se 
 
D3: Nadregionální prvky ÚSES – nevyskytují se  
 
D1-D4 

- na území obce se nenachází žádná zvláště chráněná území 
- na území obce se nenachází památné stromy 
-- na území obce nejsou zastoupeny nadregionální prvky ÚSES 
++ na území obce se nachází hustá síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 

Dle územní studie krajiny středem zástavby protéká bezejmenný vodní tok IDVT 10269452 a v jižní části 
zástavby pak Mečichovský potok IDVT 10274517. Oba toky jsou v zástavbě vedeny převážně v 
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zatrubnění, což může představovat potenciální riziko ohrožení zástavby. Potenciální rizikovost mohou 
dokládat také kritické body KB-026 (ID dle Povis 10801320) a KB-027 (ID dle Povis 10801318), které 
jsou stanoveny na obou tocích na hranici zástavby. V povodí obou toků se nacházejí menší vodní nádrže, 
pozemky jsou převážně zatravněné s menším výskytem lesních porostů. Tento stav může pozitivně 
ovlivnit odtok vod z povodí. Pro stanovení konkrétní rizikovosti ohrožení zástavby je nutné zadat 
podrobnější hydrotechnické posouzení zatrubněních úseků. 

Velmi pozitivně z hlediska zadržení vody v krajině je hodnocena východní část území katastru, kde se 
nachází větší počet vodních nádrží. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby - Není navrhováno žádné doporučení. 
2. Protipovodňová ochrana 
KB-026 a KB-027 – doporučujeme zadat zpracování podrobnějšího posouzení, které vyhodnotí rizika a 
navrhne případné úpravy, které budou mít vliv na odtokové poměry území. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch - Nové plochy nebyly vymezeny. 
4. Revitalizace vodních toků a niv 
REV-009 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Mečichovský potok (IDVT 10274517). 
Revitalizací je myšlena úprava koryta, mírné rozmeandrování, doplnění liniové vegetace. Návrh přechází 
do k.ú. Hlupín. 

REV-041 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10274376. Revitalizací je myšleno 
mírné rozvolnění trasy koryta, doplnění ochranných travnatých pásů jako ochrana před splachy z polí. 

E1a: Vodní plochy  
Obec Výměra obce [ha] vodní plocha [ha] vodní plocha [%] 

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Mečichov 885 32 3,62 

 
E1b: Významné vodní nádrže – nevyskytují se 
 
E2a, E2b: Na území obce se nenacházejí záplavová území  
 
E3: Protipovodňová opatření na území obce – nevyskytují se 
 
Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území – nevyskytují se 
 
E5: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 
E6: Ložiska nerostných surovin  

Obec lokalita Nerost Surovina 
Mečichov Mečichov   Radioaktivní sur.- Radioaktivní suroviny uran - kov 

 
Západně od urbanizované části obce se nachází rozsáhlé ložisko nerostných surovin. Ke střetu 
s rozvojovými plochami zde nedochází. 

E1-E6 

++ významné zastoupení vodních ploch na území obce 
+ protipovodňová opatření – nejsou potřebná 
++ v obci se nenacházejí žádná záplavová území 
+  žádné poddolované území v obci 
++ absence sesuvných území a starých důlních děl 
++  rozsáhlé ložisko nerostných surovin v obci (mimo zastavitelná území) 

7. Kvalita životního prostředí 

F1: Kvalita ovzduší 



  

ÚAP ORP STRAKONICE 2020 – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE / ČÁST B – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 39 

 

Na celém území obce  se hodnoty polétavého prachu PM10 pohybují v rozmezí 29,1 – 34 µg/m3, což 
jsou střední hodnoty v rámci ORP. Stanovený imisní limit je 50 µg/m3. Hodnoty plynu SO2 jsou na dolní 
hranici. 

F2: staré zátěže a kontaminované plochy       
Obec Lokalita Obec Lokalita 

Mečichov nepovolená skládka   
 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, 2 stanoviště tříděného odpadu jsou umístěna v exponovaných částech 
obce. 
 

F1-F3 

+ dobrá kvalita ovzduší v obci 
-  existence starých zátěží a kontaminovaných ploch 
+ počet a rozmístění stanovišť tříděného odpadu 

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

G1: Využití ploch v obci  

Název obce 
Země-
dělská 

půda (ha) 

z toho Nezemě-
dělská 

půda (ha) 

 z toho 

Orná 
Trvalý travní 

porost 
Lesní 

pozemek Vodní plochy 

ORP Strakonice celkem 38 082  25 376  11 513  19 331  12 390  1 534  
Mečichov 614  495  111  272  146  32  
% z ploch v ORP 1,61 1,95 0,96 1,41 1,18 2,09 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 1,5 % z celkové rozlohy ORP je zastoupení jednotlivých ploch ve 
srovnání s jejich celkovým zastoupením v ORP mírně nevyvážené. Oproti lesním pozemkům převažují 
zemědělské půdy. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Obec Mečichov se nachází v severní části správního území ORP Strakonice, která není  potenciálně 
ohrožena vodní erozí. Ohrožení půd větrnou erozí je minimální. 

G4: Kvalita půdy  

Na území obce převažují půdy II., III. a V. třídy ochrany. Z hlediska výnosnosti zemědělské půdy se 
obec nachází v ostatní méně příznivé oblasti OA. 

G1-G4 

+ vyvážené zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
+/- nižší zastoupení lesních ploch 
+ nízká potenciální ohroženost ZPF vodní erozí 
+  zastoupení kvalitních i méně kvalitních půd, méně příznivá oblast z hlediska 
výnosnosti zemědělské půdy   

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  
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Mečichov      x x x x x   x x  2  B 
 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Mečichov k obcím s nadstandardní občanskou 
vybaveností. Dostupnost OV je na dobré úrovni. 

H2: Vyhodnocení OV dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury:  

Typ zařízení  Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Vzdělávání a výchova Mateřská škola časová s VHD (Stř. Hoštice) 30 min. Ano 
Základní škola časová s VHD  -  „  - 30 min Ano 

Sociální služby Denní služby/stacionář časová – dojezdová doba (Strakon.) 30 min. Ano 
Zdravotnictví  Ambulantní zdravotní péče časová – dojezdová doba  -  „  - 35 min. Ano 
Kultura Knihovna časová - pěší, VHD, auto 15 min. Ano 

Komunitní centrum fyzická pěší docházka - skutečná 800 (615 m) Ano 
Veřejná správa Pošta/přepážka dojezd VHD/autem, vzduš.vzdál. 10 km Ano 
Ochrana obyvatelstva Hasičská zbrojnice DH fyzická pěší docházka - skutečná 1 000 (770 m) Ano 

Stálý úkryt obyvatelstva fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Hřiště Pro předškolní děti fyzická pěší docházka - skutečná 200 (154 m) Ne 

Pro mladší školní děti fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Pro mládež a dospělé fyzická pěší docházka - skutečná 1000 (770 m) Ano 

Veřejná prostranství  sídelně strukturální 1000 m2 / 2 ha 
zastavit.plochy  

Ano 

Veřejná parková zeleň  sídelně strukturální V každém 
obytném sídle 

Ano 

   
H4: Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství v obci jsou dobře dostupná. Jsou tvořena parkovou zelení v kombinaci se 
zpevněnými plochami. 

H1-H4 

++ nadstandardní občanská vybavenost v obci 
++ dobrá dostupnost OV  
- obec neposkytuje služby OV pro širší území  
++ Dostatečné plochy veřejných prostranství a jejich dostupnost v obci 

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

Dopravní infrastruktura 

I1: počet spojů v obcích v ORP Strakonice 

Obec 
Autobus – počet spojů/den Vlak – počet spojů/den Automobil 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Délka 
(km) 

Doba 
(minut) 

Mečichov 9 8 25-36 - - - 15 19 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  
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Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Mečichov x x/d  x  
 

I3: Vyhodnocení DI a TI dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury  
Veřejná 
infrastruktura 

 Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Odstavná stání pro OA Stavby pro bydlení/rekreaci fyzická pěší docházka - skutečná 300 (230 m) Ano 
Veř. hromadná doprava. Stavby pro bydlení/rekreaci  600 - 700 m Ano 
Nakládání s TKO Stanoviště sběru odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 50 m Ano 

Stanoviště tříděného odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 150 m Ne 
Sběrný dvůr fyzická pěší docházka - skutečná 1500 m Ne 

Zásobování vodou Napojení na veřejný vodovod sídelně strukturální celé území  Ano 
Nakládání s odpad.vod. Napojení na veřej. kanalizaci sídelně strukturální nad 50 obyv. Ano 

 

I1-I4 

- horší spojení autem (silnice III. třídy) – velké vzdálenosti do větších sídel  
+  dobrá frekvence autobusových spojů do Strakonic a okolí 
+/-  vyhovující dostupnost zastávek v obci, velká vzdálenost z okrajových částí obce 
-  absence železnice 

I5-I8 

++  napojení obce na vodovod  
++ napojení obce na kanalizaci 
-  absence ČOV 
++ plynofikace obce 

11. Ekonomické a hospodářské podmínky 

J1: Míra podnikatelské aktivity v letech 2009 - 2019 
Obec / Míra podn.aktivity 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP průměr 93,52 100,88 96,67 98,74 99,60 97,31 98,35 98,58 97,80 

Mečichov 110,17 102,66 94,70 91,95 98,18 91,58 89,29 82,44 97,90 
 

J2: Počet nezaměstnaných osob dosažitelných v letech 2009 - 2019  
Obec 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP celkem 6,60 7,93 6,39 8,09 6,58 5,58 5,09 3,14 2,97 2,93 

Mečichov 6,59 10,71 4,49 11,48 9,20 4,60 6,11 2,23 1,64 3,33 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

Název obce 
2001 

(%) 

2011 

(%) 

Rozdíl 

(%) 

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Mečichov 0,0 3,7 3,7 

 
J4a: Vyjížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 

Obec Rok Vyjížďka do: (%) Rok Vyjížďka do: (%) 
Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 

ORP celkem     2011 58,3 41,7 7,2 
Mečichov 2001 66,9 33,1 48,8 2011 65,5 34,5 23,1 

 

J4b: Dojížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 
Obec Rok Dojížďka do: (%) Rok Dojížďka do: (%) 

Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 
ORP celkem     2011 65,0 35,0 5,5 
Mečichov 2001 100,0 0,0 2,8 2011 0,0 0,0 0,0 
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J1-J4 

+ průměrná míra podnikatelské aktivity, kolísavý vývoj 
-/+ mírně nadprůměrný počet nezaměstnaných osob, kolísavý vývoj 
+/- rostoucí počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, pod průměrem v ORP 
-  nadprůměrné množství vyjíždějících osob (zaměstnání, školy) 

12. Rekreace a cestovní ruch 

K1: Trasy vedoucí obcí  
Druh trasy Trasa Délka trasy 

CT 1064 Lnáře – Podolí u Radomyšle (Únice, Klínovice) 28 
CT 312  Horažďovice – Mečichov – Bratronice - Blatná 24 

 
K1-K2 

+/- cyklotrasy procházejí centrem obce, absence pěších tras a hypostezek 
- absence ubytovacích zařízení (viz tabulka OV - kapitola 9)  

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

L1: Zdroje požární vody 
OBEC Katastrální území Typ zdroje / název Hydrant 

Mečichov Mečichov Zdroj požární vody - požární nádrž na návsi ANO 

Mečichov Mečichov Další zdroj vody - rybník Velký Humíč ANO 

 
L2-L4: Zajištění PO - požární zbrojnice, jednotky SDH  

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Mečichov x x  

 
L1-L4 

++ dostatečné zdroje požární vody v obci 
+ hydrantová síť v obci 
++  jednotka SDH a hasičská zbrojnice v obci 
- absence stálého úkrytu obyvatelstva 

14. Hodnoty v území 

Hme 1   návesní prostor s kaplí p. Marie a sv. Vojtěcha, mezníky, požární nádrží a pomníkem 
se vzrostlou zelení v Mečichově 
Hme 2   kaplička ve štítu usedlosti čp. 19 s lípou a bukem 
Hme 3   veřejný prostor v jihovýchodní části obce se zelení 
Hme 4   oboustranná alej kolem silnice do Hlupína 
Hme 5   Svatá trojice na Míšní hoře severně od obce 
Hme 6   soustava rybníků Bílý kámen západně od sídla 
Hme 7   venkovská usedlost čp. 6 

15. Záměry v území 

Zme 1   výstavba ČOV a kanalizačních řadů – záměr realizován 

16. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území 

Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 
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17. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích, zahrnující 
zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, 
vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s 
hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití potenciálů rozvoje 
území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel. 

Pme-1 naddimenzování zastavitelných ploch, které často překračují přirozené bariéry 
v krajině bez vazby na sídlo - prověřit v ÚP nutnost vymezení ploch, zajistit kompaktnost 
sídla, zamezit těsnému sousedství ÚSES a zastavitelných ploch 

Pme-2 absence cestní sítě v krajině - realizovat KoPÚ, na základě výsledku navrhnout v ÚP 
cestní síť.  

Pme-3 ve spolupráci s KČT prověřit možnost vedení turistických tras na území obce – řešit 
v ÚP 

Pme-4 protipovodňová ochrana - dle ÚS krajiny pro ORP Strakonice (2019) vyhodnoceny 
kritické body KB-026 a KB-027 – doporučeno zadat zpracování podrobnějšího posouzení, 
které vyhodnotí rizika a navrhne případné úpravy, které budou mít vliv na odtokové poměry 
území – prověřit v ÚP  

8,75

6,00 5,56

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Milejovice 

1. Širší územní vztahy 

Obec Milejovice se nachází cca 4 km severovýchodně od 
Volyně na horním toku Svaryšovského potoka. 
První písemná zmínka pochází z roku 1315. 
Obec Milovice má velice nízký počet trvale žijících obyvatel 
i přes to, že v obci je přes 60 čp. Obec má kvalitní veřejné 
prostory s dostatkem zeleně. Při vybudování základní 
technické infrastruktury a občanského vybavení nabízející 
krátkodobou rekreaci obyvatel, by obec mohla udržet 
stoupající tendenci počtu obyvatel. Klidná obec je 
využívána zejména chalupářsky k víkendové rekreaci. 
Krajina má velké měřítko s lány zemědělských ploch bez 
doplňující cestní sítě.   
 
 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

MILEJOVICE 
ÚP Milejovice ÚS (B4), ÚR 16.4.2011 řeší celé správní území obce Milejovice 
Změna č. 1 ÚP 
Milejovice 

 zrušena podmínka ÚS z 
ÚP 4.4.2018 

řeší soulad se ZÚR, KPÚ, zrušené 
některé plochy 

ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY nebyla zpracována 
ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY byla zpracována 
ÚS (XY.) - územní studie byla předepsána, ale uplynula podmínka jejího pořízení 
 

 

Vazby na Politiku územního rozvoje ČR 

Přes správní území obce není navržen 
žádný koridor 

 

Vazby na Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje 

Přes správní území obce je navržen: 

Koridor VVN 110 kV Starkonice - Vimperk - 
úsek Strakonice - Předslavice 

 
Obec se nenachází v žádné rozvojové ose 
ani oblasti. 
 
Úkoly vyplývající z nadřazených ÚPD - viz 
kapitola 1 Podkladů pro rozbor udržitelného 
rozvoje území „část A“ - 
témata: Politika územního rozvoje ČR a  
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje.  
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2. Prostorové a funkční uspořádání území 

Základní údaje: 

katastrální území:  
Milejovice 
výměra obce:    
624 ha  
z celého ORP 1,1 % 
nadmořská výška:    
530 m n. m. 
Počet obyvatel:   
76 
 

 

 

 

 Obec Milejovice si udržuje 
charakter kompaktního 
sídla, hlavní veřejná 
prostranství se nacházejí v 
centrální a jihovýchodní 
části obce. Obcí prochází 
komunikace III. třídy.    

Nově navrhované plochy 
pro zástavbu jsou 
Územním plánem 
Milejovice navrženy tak, že 
navazují na stávající 
zástavbu v obci, zejména 
v západní a rovněž ve 
východní části obce 

navrhované plochy necitlivě vybíhají do volné krajiny. Jedná se zejména o plochy bydlení, plochy výroby 
a skladování a veřejných prostranství. 

 
A1-A2 

++ uspořádání území, přirozený venkovský charakter zástavby  
-- předimenzovaný poměr nově vymezených zastavitelných ploch oproti zastavěnému 
území 

  

53%

20%

27%

Srovnání ploch zastavěného území 
a vymezených ploch změn v ÚP

Zastavěné území

Plochy změn BYDLENÍ

Plochy změn OSTATNÍ
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3. Struktura osídlení 

 Obec Milejovice se 76 
obyvateli spadá do kategorie 
„D“ – obce do 1 000 obyvatel. 
Osídlení obce si zachovává 
původní historický tvar podél 
komunikace III. třídy 
procházející obcí. Zástavba 
v obci si zachovává vesnický 
ráz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
B2: Hustota osídlení v obcích ORP Strakonice – vývoj v letech 2009 – 2019 (obyvatel/km2) 

Obec 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP celkem 79,0 78,4 78,2 78,0 78,9 78,7 78,7 78,5 78,9 79,0 78,8 

Milejovice 8,8 8,5 8,0 9,0 10,6 10,4 11,1 12,3 11,8 12,3 12,2 
 

B1-B2 

+ obec si zachovává původní historický ráz 
++ hustota obyvatel je hluboko pod průměrem ORP 

4. Sociodemografické podmínky a bydlení 

Vývoj počtu obyvatel v letech 1991 - 2019 

 
 

C1: Věková struktura obyvatelstva, průměrný věk 
Obec Počet obyvatel Prům. 

věk 
Celkem 0 - 14 15 - 64 65 a více 

Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy 

SO ORP 
celkem 

45 305  7 251  3 710  3 541  28 834     14 721  14 113  9 220  3 891  5 329  42,9  

Milejovice 78  16  8  8  53  25  28  9  6  3  36,7  

 
C2: Index stáří 

Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Milejovice 166,7 122,2 122,2 111,1 61,5 66,7 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Milejovice 16 17 17 22 29 26 24 28 27 26 26 
 
C4: Výstavba bytových a rodinných domů (SLDB 2001-2011) 

Název obce 
Bytové domy Rodinné domy 

2001 2011 2001 2011 

ORP Strakonice celkem 800  850  7039  7473  
Milejovice 0 0 18 27 

 
C5: Počty dokončených bytů v letech 2009 – 2018 a vzdálenost sídel od vybraných center  

Název obce 
Vzdálenost od 

krajsk. města v km 
Vzdálenost od 

Strakonic v km 
Dokončené byty 

2019 
Dokončené byty 

2009-2018 
ORP Strakonice celkem x x 131 880 
Milejovice 55,6  14,4  -  2  

 

C1-C5 

+ vývoj počtu obyvatel v obci je stabilní, od roku 2004 má mírně stoupající tendenci 
++ index stáří je hluboko pod průměrem ORP, má klesající tendenci 
++ počet přistěhovalých do obce převyšuje značně počet vystěhovalých 
-- počet dokončených bytových jednotek je minimální 

5. Příroda a krajina 

Dle územní studie krajiny zpracované pro ORP Strakonice v roce 2019 se obec nachází v krajinném 
okrsku OK19. Jedná se o prostor vrchovin Bavorovské vrchoviny, jíž zde utváří místy rozpojený 
strukturně tektonický povrch výrazných hrásťových hřbetů a izolovaných suků a výraznými a izolovanými 
pahorky s širokými tektonickými sníženinami s relikty neogenních sedimentů. Prostor je odvodňován 
řadou menších přítoků především Dubského potoka, okrajově Volyňky a Blanice. Velká část vodních toků 
byla technicky upravena a v krajině bylo provedeno odvodnění, čím došlo ke ztrátě biotopů vázaných 
na vodní prostředí. V odlesněné krajině převažují zemědělské plochy s dominancí orné půdy scelené do 
bloků uspořádaných v základní osnově původní historické plužiny rozdělené komunikacemi, potoky a 
lesními porosty. Potoky jsou doprovázeny vzrostlou zelení. Osídlení v okrsku reprezentují zemědělské 
vsi, z nichž si řada zachovala svůj typický obraz daný zemědělskými usedlostmi v původním historickém 
prostorovém uspořádání, větší sídla (Litochovice, Čepřovice, Milejovice, Předslavice, Hoštice) 
zaznamenaly drobný rozvoj dostavbami moderních domů v okrajích.  

D1: Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) – nevyskytují se 
 
D2: Památné stromy – nevyskytují se 
 
D3: Nadregionální prvky ÚSES  

Obec Výměra obce (ha) ÚSES (ha) ÚSES (%) 
Milejovice 624,4 41,3 6,6 

 
D1-D4 

- na území obce se nenachází žádná zvláště chráněná území 
+ na území obce se nenachází památné stromy 
+ na území obce jsou přiměřeně zastoupeny nadregionální prvky ÚSES 
- na území obce se nachází ne příliš hustá síť lokálních prvků ÚSES, chybí návaznost 
lokálních biokoridorů se sítí ÚSES v okolních obcích  

6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 
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Dle územní studie krajiny zástavbu obce odvodňuje vodní tok Svaryšovský potok (IDVT 10263024), na 
kterém se nachází v zástavbě menší vodní nádrž. Dalším významnějším vodním tokem je Sudkovický 
potok (IDVT 10267652), který protéká východní části katastru. 

Z hlediska problému s povrchovým odtokem byla dle informací uvedených v ÚP označena jedna lokalita 
OZO-101. Významnější problémy na tocích nebyly na území obce identifikovány. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby - Není navrhováno žádné doporučení. 
2. Protipovodňová ochrana 
PO-004 – návrh záchytného a svodného příkopu jako protipovodňové opatření chránící východní část 
zástavby obce. Návrh byl vymezen v KoPÚ a v ÚP. Návrh opatření řeší problematický přítok vod z jižních 
svahů (OZO-101) 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 
VN-045 až VN-048 – návrh 4 průtočných vodních nádrží na vodním toku Sudkovický potok (IDVT 
10267652) s funkcí zásobní a krajinotvornou. Návrhy byly převzaty z ÚP. V ukončených komplexních 
pozemkových úpravách nebyly tyto plochy řešeny. 

VN-049 – návrh průtočné vodní nádrže na vodním toku Sudkovický potok (IDVT 10267652) s funkcí 
zásobní. Návrh byl převzat z ÚP. Tato plocha se vzhledem k morfologii terénu nejeví jako ideální. 
Doporučujeme tuto lokalitu podrobněji posoudit. Lokalita byla zakreslena pouze do bodového zákresu. 

VN-050 – návrh několika vodních ploch na vodním toku IDVT 10275118. Návrh byl převzat z ÚP. Tato 
lokalita se nejeví vzhledem k morfologii terénu ideálně pro umístění vodních ploch. Doporučujeme tuto 
lokalitu zpřesnit podrobnějším posouzením. Lokalita byla zakreslena pouze do bodového zákresu. 

4. Revitalizace vodních toků a niv - Není navrhována. 
 

E1a: Vodní plochy  
Obec Výměra obce [ha] vodní plocha [ha] vodní plocha [%] 

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Milejovice 622 10 1,61 

 
E1b: Významné vodní nádrže – nevyskytují se 
 
E2a, E2b: Na území obce se nenacházejí záplavová území  
 
E3: Protipovodňová opatření na území obce – nevyskytují se 
 
Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území – nevyskytují se 
 
E5: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 
E6: Ložiska nerostných surovin – nevyskytují se 
 
E1-E6 

++ nižší zastoupení vodních ploch na území obce 
+ realizovaná protipovodňová opatření – nejsou potřebná 
++ v obci se nenacházejí žádná záplavová území 
+ žádné poddolované území v obci 
++ absence sesuvných území a starých důlních děl 
-  absence ložisek nerostných surovin  

7. Kvalita životního prostředí 

F1: Kvalita ovzduší 



  

ÚAP ORP STRAKONICE 2020 – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE / ČÁST B – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 49 

 

Na celém území obce  se hodnoty polétavého prachu PM10 pohybují v rozmezí 29,1 – 34 µg/m3, což 
jsou střední hodnoty v rámci ORP. Stanovený imisní limit je 50 µg/m3. Hodnoty plynu SO2 jsou na dolní 
hranici. 

F2: staré zátěže a kontaminované plochy       

Obec Lokalita Obec Lokalita 
Milejovice skládka Kuřimany, Hostov   

 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, jedno stanoviště tříděného odpadu je  umístěno v centrální části obce. 
 

F1-F3 

+ dobrá kvalita ovzduší v centrální části obce 
-  existence starých zátěží a kontaminovaných ploch 
++ počet a rozmístění stanovišť tříděného odpadu 

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

G1: Využití ploch v obci  

Název obce 
Země-
dělská 

půda (ha) 

z toho Nezemě-
dělská 

půda (ha) 

 z toho 

Orná 
Trvalý travní 

porost 
Lesní 

pozemek Vodní plochy 

ORP Strakonice celkem 38 082  25 376  11 513  19 331  12 390  1 534  
Milejovice 433  221  202  191  126  10  
% z ploch v ORP 1,14 0,87 1,75 0,99 1,02 0,65 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 1,1 % z celkové rozlohy ORP je zastoupení jednotlivých ploch ve 
srovnání s jejich celkovým zastoupením v ORP vyvážené. Oproti lesním pozemkům mírně převažují 
zemědělské půdy. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Obec Milejovice se nachází v území, které není  potenciálně ohroženo vodní erozí. Ohrožení půd větrnou 
erozí je minimální. 

G4: Kvalita půdy  

Na území obce převažují půdy III. a V. třídy ochrany. Z hlediska výnosnosti zemědělské půdy se obec 
nachází v ostatní méně příznivé oblasti OA. 

G1-G4 

+ vyvážené zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
+ vyvážené zastoupení lesních ploch 
+ nízká potenciální ohroženost ZPF vodní erozí 
-/+  zastoupení méně kvalitních půd, méně příznivá oblast z hlediska výnosnosti 
zemědělské půdy   

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  
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Milejovice       x   x   x x  1  C 
 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Milejovice k obcím se vyhovující občanskou 
vybaveností. Dostupnost OV je na dobré úrovni. 

H2: Vyhodnocení OV dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury:  

Typ zařízení  Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Vzdělávání a výchova Mateřská škola časová s VHD (Volyně) 30 min. Ano 
Základní škola časová s VHD (Volyně) 30 min Ano 

Sociální služby Denní služby/stacionář časová – dojezdová doba (Volyně) 30 min. Ano 
Zdravotnictví  Ambulantní zdravotní péče časová – dojezdová doba  -  „  - 35 min. Ano 
Kultura Knihovna časová - pěší, VHD, auto 15 min. Ano 

Komunitní centrum fyzická pěší docházka - skutečná 800 (615 m) Ne 
Veřejná správa Pošta/přepážka dojezd VHD/autem, vzduš.vzdál. 10 km Ano 
Ochrana obyvatelstva Hasičská zbrojnice DH fyzická pěší docházka - skutečná 1 000 (770 m) Ne 

Stálý úkryt obyvatelstva fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Hřiště Pro předškolní děti fyzická pěší docházka - skutečná 200 (154 m) Ne 

Pro mladší školní děti fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ano 
Pro mládež a dospělé fyzická pěší docházka - skutečná 1000 (770 m) Ano 

Veřejná prostranství  sídelně strukturální 1000 m2 / 2 ha 
zastavit.plochy  

Ano 

Veřejná parková zeleň  sídelně strukturální V každém 
obytném sídle 

Ano 

   
H4: Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství v obci jsou dobře dostupná. Jsou tvořena parkovou zelení v kombinaci se 
zpevněnými plochami. 
 
H1-H4 

+ standardní občanská vybavenost v obci 
+ dobrá dostupnost OV  
++ obec neposkytuje služby OV pro širší území 
++ dostatečné plochy veřejných prostranství a jejich dostupnost v obci 

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

Dopravní infrastruktura 

I1: počet spojů v obcích v ORP Strakonice 

Obec 
Autobus – počet spojů/den Vlak – počet spojů/den Automobil 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Délka 
(km) 

Doba 
(minut) 

Milejovice 7 7 22-27 - - - 11 16 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  
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Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Milejovice  x x   
 

I3: Vyhodnocení DI a TI dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury  
Veřejná 
infrastruktura 

 Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Odstavná stání pro OA Stavby pro bydlení/rekreaci fyzická pěší docházka - skutečná 300 (230 m) Ano 
Veř. hromadná doprava. Stavby pro bydlení/rekreaci  600 - 700 m Ano 
Nakládání s TKO Stanoviště sběru odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 50 m Ano 

Stanoviště tříděného odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 150 m Ne 
Sběrný dvůr fyzická pěší docházka - skutečná 1500 m Ne 

Zásobování vodou Napojení na veřejný vodovod sídelně strukturální celé území  Ne 
Nakládání s odpad.vod. Napojení na veřej. kanalizaci sídelně strukturální nad 50 obyv. Ne 

 

I1-I4 

+ vyhovující spojení autem (Strakonice), dobré do Volyně  
++  přiměřená frekvence autobusových spojů do Strakonic a okolí 
+  vyhovující dostupnost zastávek v obci 
- absence železnice 

I5-I8 

-  absence napojení obce na vodovod  
++ napojení obce na kanalizaci 
+  absence ČOV 
- absence plynofikace či jiného zdroje CZT 

11. Ekonomické a hospodářské podmínky 

J1: Míra podnikatelské aktivity v letech 2009 - 2019 
Obec / Míra podn.aktivity 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP průměr 93,52 100,88 96,67 98,74 99,60 97,31 98,35 98,58 97,80 

Milejovice 261,54 186,67 194,81 157,89 162,16 181,82 207,79 217,95 236,84 
 

J2: Počet nezaměstnaných osob dosažitelných v letech 2009 - 2019  
Obec 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP celkem 6,60 7,93 6,39 8,09 6,58 5,58 5,09 3,14 2,97 2,93 

Milejovice 7,32 9,76 14,29 9,26 8,77 5,26 3,64 3,39 5,36 0,00 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

Název obce 
2001 

(%) 

2011 

(%) 

Rozdíl 

(%) 

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Milejovice 0,0 6,3 6,3 

 
J4a: Vyjížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 

Obec Rok Vyjížďka do: (%) Rok Vyjížďka do: (%) 
Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 

ORP celkem     2011 58,3 41,7 7,2 
Milejovice 2001 64,7 35,3 32,1 2011 68,8 31,3 23,2 

 

J4b: Dojížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 
Obec Rok Dojížďka do: (%) Rok Dojížďka do: (%) 

Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 
ORP celkem     2011 65,0 35,0 5,5 
Milejovice 2001 100,0 0,0 13,2 2011 0,0 0,0 0,0 
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J1-J4 

++ nadprůměrná míra podnikatelské aktivity a její dlouhodobá vyrovnanost 
++ nulový počet nezaměstnaných osob, dlouhodobě klesající trend 
+/- rostoucí počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, pod průměrem v ORP 
-  nadprůměrné množství vyjíždějících osob (zaměstnání, školy) 

12. Rekreace a cestovní ruch 

K1: Trasy vedoucí obcí  
Druh trasy Trasa Délka trasy 

CT 1070 Mutěnice – Paračov (Mutěnice, Radošovice, Kapsova Lhota, 
Svaryšov, Milíkovice, Kuřimany, Paračov) 

16 

turistické trasy pěší žlutá odsazená od komunikace 1,3 

 
K1-K2 

++ cyklotrasa procházející centrem obce, pěší trasa, absence hypostezek 
- absence ubytovacích zařízení (viz tabulka OV - kapitola 9)  

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

L1: Zdroje požární vody 
OBEC Katastrální území Typ zdroje / název Hydrant 

Milejovice Milejovice Zdroj požární vody - požární nádrž na návsi  

 
L2-L4: Zajištění PO - požární zbrojnice, jednotky SDH  

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Milejovice x  Bez jednotky SDH, PO zajišťuje obec Litochovice 

 
L1-L4 

++ dostatečný zdroj požární vody v obci 
- není hydrantová síť  
-- absence jednotky SDH a hasičské zbrojnice v obci 
- absence stálého úkrytu obyvatelstva 

14. Hodnoty v území 

Hmi 1   návesní prostor s požární nádrží a autobusovou zastávkou 
Hmi 2   návesní prostor s kapličkou a parterem venkovských usedlostí 
Hmi 3   břehové porosty Svaryšovského potoka 
Hmi 4   Dobrá Voda na vrchu Vráž se 14 kapličkami, kaplí Nejblahoslavenější Panny Marie a se 
studánkou 
Hmi 5   zemědělský dvůr čp. 27 
Hmi 6   U Dvou křížů jihozápadně od obce u silnice na Přechovice 

15. Záměry v území 

Zmi 1   výstavba ČOV a kanalizačních řadů – záměr realizován v r. 2020 
Zmi 2   vodojem a hlavní vodovodní řady – řešeno v ÚP, nerealizováno 
Zmi 3   protipovodňová opatření – řešeno v ÚP, nerealizováno 
Zmi 4   rozvoj zemědělské výroby – plochy vymezeny v ÚP 
Zmi 5   vodní plochy ve východní části katastru – plochy vymezeny v ÚP 
 

16. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území 
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Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 

 

 

17. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích, zahrnující 
zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, 
vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s 
hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití potenciálů rozvoje 
území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel. 

Pmi-1 velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch oproti zastavěnému území – 
prověřit v ÚP nutnost nově vymezených ploch, zejména těch, které přímo nenavazují na 
zastavěné území obce a zasahují necitlivě do volné krajiny 

Pmi-2 lokální ÚSES – ve spolupráci s okolními obcemi Hoštice a Litochovice zajistit 
provázanost lokálních biokoridorů – prověřit v ÚP, vycházet z doporučení ÚS krajiny ORP 
Strakonice (2019) 

5,83

8,67

5,00

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Miloňovice 

1. Širší územní vztahy 

Obec Miloňovice se nachází přibližně 6 km jihovýchodně od 
Strakonic.  
První zmínka pochází z roku 1243, kdy Miloňovice daroval 
Bavor ze Strakonic maltézskému řádu ve Strakonicích. 
Obec Miloňovice je rozvolněné sídlo s charakteristickými 
veřejnými prostory ohraničenými kamennými zídkami, což 
dodává obci starobylý charakter. Velice hodnotné jsou 
měkké přechody sadů a zahrad do volné krajiny, které jsou 
také často lemovány kamennými zídkami. Je nevhodné 
směřovat novou výstavbu do části těchto sadů a humen 
v sídle. Obec má stabilní počet obyvatel, za prací a 
základními službami obyvatelé vyjíždějí do Strakonic. Při 
současné stabilizaci obyvatel není nutné budovat další 
občanskou vybavenost. 
 

Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

MILOŇOVICE ÚP Miloňovice ÚR  2.1.2015 řeší celé správní území obce Miloňovice 
ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY nebyla zpracována 
ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY byla zpracována 
ÚS (XY.) - územní studie byla předepsána, ale uplynula podmínka jejího pořízení 
 

 

Vazby na Politiku územního rozvoje ČR 

Přes správní území obce není navržen 
žádný koridor. 

 

Vazby na Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje 

Přes správní území obce není navržen 
žádný koridor. 

 

Obec se nenachází v žádné rozvojové ose 
ani oblasti. 
  



  

ÚAP ORP STRAKONICE 2020 – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE / ČÁST B – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 55 

 

2. Prostorové a funkční uspořádání území 

Základní údaje: 

katastrální území:  
Miloňovice, Sudkovice 
výměra obce:    
629 ha  
z celého ORP 1,1 % 
nadmořská výška:    
480 m n. m. 
Počet obyvatel:   
270 
 

 

 

 

Obec Miloňovice je tvořena 
hlavním sídlem Miloňovice a 
dále osadou Sudkovice, 
nacházející se v těsné 
blízkosti, jižně od Miloňovic 
a osadou Nová Ves – cca 1,5 
km západně od obce. Hlavní 
veřejná prostranství se 
nacházejí v centrálních 
částech sídel. Všemi sídly 
prochází komunikace III. 
třídy.    

Nově navrhované plochy 
pro zástavbu jsou Územním 

plánem Miloňovice navrženy tak, že navazují na stávající zástavbu v obci, obě sídla se však nespojují, 
ponechávají si svou identitu. Jedná se zejména o plochy bydlení a plochy veřejných prostranství.  

 
A1-A2 

++ uspořádání území, přirozený venkovský charakter zástavby  
- velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch (pro bydlení) oproti 
zastavěnému území 

  

71%

26%
3%

Srovnání ploch zastavěného území 
a vymezených ploch změn v ÚP

Zastavěné území

Plochy změn BYDLENÍ

Plochy změn OSTATNÍ
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3. Struktura osídlení 

 Obec Miloňovice s 270 
obyvateli spadá do kategorie 
„D“ – obce do 1 000 obyvatel. 
Osídlení obce si zachovává 
původní historický tvar podél 
komunikace III. třídy 
procházející sídly. Zástavba v 
obci si zachovává vesnický ráz.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2: Hustota osídlení v obcích ORP Strakonice – vývoj v letech 2009 – 2019 (obyvatel/km2) 

Obec 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP celkem 79,0 78,4 78,2 78,0 78,9 78,7 78,7 78,5 78,9 79,0 78,8 

Miloňovice 42,1 44,2 44,8 43,6 45,3 47,7 45,8 45,6 44,9 44,6 43,0 

 
B1-B2 

+ obec si zachovává původní historický ráz 
++ hustota obyvatel je hluboko pod průměrem ORP 

4. Sociodemografické podmínky a bydlení 

Vývoj počtu obyvatel v letech 1991 - 2019 

 
 
C1: Věková struktura obyvatelstva, průměrný věk 

Obec Počet obyvatel Prům. 
věk 

Celkem 0 - 14 15 - 64 65 a více 

Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy 

SO ORP 
celkem 

45 305  7 251  3 710  3 541  28 834     14 721  14 113  9 220  3 891  5 329  42,9  

Miloňovice 273  47  22  25  177  98  79  49  27  22  40,7  

 
C2: Index stáří 

Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Miloňovice 95,1 104,7 104,7 109,8 95,9 111,1 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Miloňovice 44 29 32 32 26 27 19 19 7 0 2 
 
C4: Výstavba bytových a rodinných domů (SLDB 2001-2011) 

Název obce 
Bytové domy Rodinné domy 

2001 2011 2001 2011 

ORP Strakonice celkem 800  850  7039  7473  
Miloňovice 2 2 69 71 

 
C5: Počty dokončených bytů v letech 2009 – 2018 a vzdálenost sídel od vybraných center  

Název obce 
Vzdálenost od 

krajsk. města v km 
Vzdálenost od 

Strakonic v km 
Dokončené byty 

2019 
Dokončené byty 

2009-2018 
ORP Strakonice celkem x x 131 880 
Miloňovice 53,3  8,7  1  4  

 

C1-C5 

+/- vývoj počtu obyvatel v obci je stabilní, od roku 2009 má mírně klesající tendenci 
+ index stáří je pod průměrem ORP, má mírně rostoucí tendenci 
- počet vystěhovalých z obce převyšuje počet přistěhovalých 
- počet dokončených bytových jednotek je pod průměrem ORP 

5. Příroda a krajina  

Dle územní studie krajiny zpracované pro ORP Strakonice v roce 2019 se obec nachází v krajinném 
okrsku OK 18. Jedná se o prostor utvářený plochou Miloňovickou pahorkatinou pro níž je charakteristický 
členitý strukturně tektonický povrch izolovaných hrásťových vrchů a hřbetů s výraznými zlomovými 
svahy oddělenými širokými údolními sníženinami s relikty neogenních sedimentů a se sedimenty 
navazujícími na sousední prostor Strakonické kotliny. Prostor je středně zalesněný s převahou 
monokulturních porostů borovice a smrku. Lesy tvoří porost vystupujících vrchů a hřbetů a jejich svahů, 
odlesněnou krajinu zemědělské plochy s dominancí orné půdy, scelených bloků uspořádaných podle 
základní osnovy tradiční historické plužiny, vymezených komunikacemi, lesy a vodními toky. Území je 
osídleno menšími venkovskými sídly. 

D1: Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) – nevyskytují se 
 
D2: Památné stromy – nevyskytují se 
 
D3: Nadregionální prvky ÚSES  

Obec Výměra obce (ha) ÚSES (ha) ÚSES (%) 
Miloňovice 629,1 78,9 12,5 

 
D1-D4 

- na území obce se nenachází žádná zvláště chráněná území 
+ na území obce se nachází památné stromy 
++ na území obce jsou hojně zastoupeny nadregionální prvky ÚSES 
+/- na území obce se nachází poměrně řídká síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí - OK 

Vodní režim 

Dle územní studie krajiny jižně od zástavby Miloňovic pramení vodní tok IDVT 10272429, na kterém je 
v pramenné části realizována jedna menší vodní nádrž. Tento vodní tok je pod vodní nádrži usměrněn 
a napřímen. 
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Z hlediska ohrožení zástavby povrchovým odtokem může potenciální riziko představovat zalesněný svah 
severně nad zástavbou. Případné problémy doporučujeme řešit individuálně. 
Místní části Nová Ves protéká vodní tok IDVT 10258570, který je od pramenné části až k zástavbě veden 
v lichoběžníkovém korytě, ale od zástavby přechází v zatrubnění, které vede až na hranici katastrálního 
území. 
V k.ú. Sudkovice proběhly v minulosti komplexní pozemkové úpravy, které řešily vodní režim krajiny. 
Návrhy opatření z PSZ doporučujeme realizovat. 
1. Doporučení k rozvoji výstavby - Není navrhováno žádné doporučení. 
2. Protipovodňová ochrana - Není navrhována. 
3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 
VN-108 – návrh vodní nádrže v suché údolnici severovýchodně od zástavby Miloňovic. Návrh převzatý z 
ÚP. Doporučujeme realizovat vodní nádrž se stálou hladinou. 
VN-109 – návrh průtočné vodní nádrže na vodním toku IDVT 10272429. Na tomto vodním toku jsou v 
ÚP vymezeny 2 plochy pro realizaci vodních nádrží blíže k obci. Doporučujeme spíše tuto lokalitu, která 
se nachází při hranici katastru. 
VN-053 – návrh průtočné vodní nádrže na soutoku vodních toků IDVT 10263024 a IDVT 10258570. 
Návrh byl převzat z ÚP a mírně úpraven dle morfologie terénu. 
VN-054 – návrh pravděpodobně boční vodní nádrže napájené z vodního toku IDVT 10267652. Návrh 
převzat z ÚP. Lokalita zakreslena pouze bodově. 
4. Revitalizace vodních toků a niv 
REV-042 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10272429. Revitalizací je myšleno 
rozvolnění trasy koryta, doplnění menších průtočných tůní, provedení výsadby podél toku. 
REV-042 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10258570. Revitalizací je myšleno 
odtrubnění v současné době zatrubněného úseku, vytvoření mělkého přírodního koryta a doplnění liniové 
vegetace. 
 

E1a: Vodní plochy  
Obec Výměra obce [ha] vodní plocha [ha] vodní plocha [%] 

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Miloňovice 628 5 0,80 

 
E1b: Významné vodní nádrže – nevyskytují se 
 
E2a, E2b: Na území obce se nenacházejí záplavová území  
 
E3: Protipovodňová opatření na území obce – nenachází se 
 
Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území – nevyskytují se 
 
E5: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 
E6: Ložiska nerostných surovin – nenachází se 
 
E1-E6 

++ nevýznamné zastoupení vodních ploch na území obce 
+ protipovodňová opatření – nejsou potřebná 
++ v obci se nenacházejí žádná záplavová území 
+  žádné rozsáhlé poddolované území v obci 
++ absence sesuvných území a starých důlních děl 
-  absence ložisek nerostných surovin  

7. Kvalita životního prostředí 

F1: Kvalita ovzduší 
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Na celém území obce  se hodnoty polétavého prachu PM10 pohybují v rozmezí 29,1 – 34 µg/m3, což 
jsou střední hodnoty v rámci ORP. Stanovený imisní limit je 50 µg/m3. Hodnoty plynu SO2 jsou na dolní 
hranici. 
 

F2: staré zátěže a kontaminované plochy       
Obec Lokalita 

Miloňovice skládka Nova Ves 
 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, stanoviště tříděného odpadu (1 x Miloňovice, 1 x Sudkovice) jsou 
umístěna v centrálních částech sídel. 

F1-F3 

+ dobrá kvalita ovzduší v centrální části obce 
-  výskyt starých zátěží a kontaminovaných ploch 
+ počet a rozmístění stanovišť tříděného odpadu 

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

G1: Využití ploch v obci  

Název obce 
Země-
dělská 

půda (ha) 

z toho Nezemě-
dělská 

půda (ha) 

 z toho 

Orná 
Trvalý travní 

porost 
Lesní 

pozemek Vodní plochy 

ORP Strakonice celkem 38 082  25 376  11 513  19 331  12 390  1 534  
Miloňovice 422  290  113  206  157  5  
% z ploch v ORP 1,11 1,14 0,98 1,07 1,27 0,33 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 1,1 % z celkové rozlohy ORP je zastoupení jednotlivých ploch ve 
srovnání s jejich celkovým zastoupením v ORP vyvážené. Oproti zemědělským půdám mírně převažují 
lesní pozemky. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Zejména centrální a jihovýchodní část správního území ORP Strakonice, kam spadá i obec Miloňovice 
je  potenciálně ohrožena vodní erozí. Ohrožení půd větrnou erozí je minimální. 

G4: Kvalita půdy  

Na území obce převažují půdy II. a III. tříd ochrany. Z hlediska výnosnosti zemědělské půdy se obec 
nachází v ostatní méně příznivé oblasti OA. 

G1-G4 

+ vyvážené zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
+ vyvážené zastoupení lesních ploch 
- potenciální ohroženost ZPF vodní erozí 
+  zastoupení kvalitních půd, méně příznivá oblast z hlediska výnosnosti ZP  

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  
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Miloňovice x      x x x  1/6  x x  1  B 
     Sudkovice                1  D 

 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Miloňovice k obcím s nadstandardní občanskou 
vybaveností. Dostupnost OV je na dobré úrovni. 

H2: Vyhodnocení OV dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury:  

Typ zařízení  Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Vzdělávání a výchova Mateřská škola časová s VHD 30 min. Ano 
Základní škola časová s VHD (Cehnice) 30 min Ano 

Sociální služby Denní služby/stacionář časová – dojezdová doba (Strakon.) 30 min. Ano 
Zdravotnictví  Ambulantní zdravotní péče časová – dojezdová doba  -  „  - 35 min. Ano 
Kultura Knihovna časová - pěší, VHD, auto 15 min. Ano 

Komunitní centrum fyzická pěší docházka - skutečná 800 (615 m) Ano 
Veřejná správa Pošta/přepážka dojezd VHD/autem, vzduš.vzdál. 10 km Ano 
Ochrana obyvatelstva Hasičská zbrojnice DH fyzická pěší docházka - skutečná 1 000 (770 m) Ano 

Stálý úkryt obyvatelstva fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Hřiště Pro předškolní děti fyzická pěší docházka - skutečná 200 (154 m) Ne 

Pro mladší školní děti fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Pro mládež a dospělé fyzická pěší docházka - skutečná 1000 (770 m) Ano 

Veřejná prostranství  sídelně strukturální 1000 m2 / 2 ha 
zastavit.plochy  

Ano 

Veřejná parková zeleň  sídelně strukturální V každém 
obytném sídle 

Ano 

   
H4: Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství v obci jsou dobře dostupná. Nachází se podél komunikace III. třídy procházející 
obcí. Jsou tvořena parkovou zelení v kombinaci se zpevněnými plochami. 
 

H1-H4 

++ nadstandardní občanská vybavenost v obci 
+ dobrá dostupnost OV  
+ obec poskytuje služby OV pro širší území (MŠ) 
++ Dostatečné plochy veřejných prostranství a jejich dostupnost v obou sídlech 

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

Dopravní infrastruktura 

I1: počet spojů v obcích v ORP Strakonice 

Obec 
Autobus – počet spojů/den Vlak – počet spojů/den Automobil 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Délka 
(km) 

Doba 
(minut) 

Miloňovice 6 7 11-15 - - - 8 12 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  
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Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Miloňovice x x x x  
     Sudkovice x     

 
I3: Vyhodnocení DI a TI dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury  

Veřejná 
infrastruktura 

 Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Odstavná stání pro OA Stavby pro bydlení/rekreaci fyzická pěší docházka - skutečná 300 (230 m) Ano 
Veř. hromadná doprava. Stavby pro bydlení/rekreaci  600 - 700 m Ano 
Nakládání s TKO Stanoviště sběru odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 50 m Ano 

Stanoviště tříděného odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 150 m Ano 
Sběrný dvůr fyzická pěší docházka - skutečná 1500 m Ano 

Zásobování vodou Napojení na veřejný vodovod sídelně strukturální celé území  Ano 
Nakládání s odpad.vod. Napojení na veřej. kanalizaci sídelně strukturální nad 50 obyv. Ano 

 

I1-I4 

++ dobré spojení autem (silnice III. třídy)  
+/- přiměřená frekvence autobusových spojů do Strakonic a okolí 
+  dobrá dostupnost zastávek v sídlech 
- absence železnice 

I5-I8 

++  napojení celého území obce na vodovod  
+ napojení sídla Miloňovice na kanalizaci 
+  existence ČOV 
++ plynofikace celého území obce 

11. Ekonomické a hospodářské podmínky 

J1: Míra podnikatelské aktivity v letech 2009 - 2019 
Obec / Míra podn.aktivity 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP průměr 93,52 100,88 96,67 98,74 99,60 97,31 98,35 98,58 97,80 

Miloňovice 63,33 72,16 69,69 86,21 85,11 89,29 96,43 91,58 88,89 
 

J2: Počet nezaměstnaných osob dosažitelných v letech 2009 - 2019  
Obec 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP celkem % 6,60 7,93 6,39 8,09 6,58 5,58 5,09 3,14 2,97 2,93 

Miloňovice % 6,82 8,49 9,00 8,96 8,04 3,52 5,10 4,21 2,72 0,56 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

Název obce 
2001 

(%) 

2011 

(%) 

Rozdíl 

(%) 

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Miloňovice 2,8 7,3 4,4 

 
J4a: Vyjížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 

Obec Rok Vyjížďka do: (%) Rok Vyjížďka do: (%) 
Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 

ORP celkem     2011 58,3 41,7 7,2 
Miloňovice 2001 58,0 42,0 47,1 2011 67,1 32,9 25,3 

 

J4b: Dojížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 
Obec Rok Dojížďka do: (%) Rok Dojížďka do: (%) 

Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 
ORP celkem     2011 65,0 35,0 5,5 
Miloňovice 2001 100,0 0,0 2,9 2011 100,0 0,0 0,7 
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J1-J4 

-/+ mírně podprůměrná míra podnikatelské aktivity a její dlouhodobá vyrovnanost 
++ podprůměrný počet nezaměstnaných osob, dlouhodobě klesající trend 
+/- rostoucí počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, pod průměrem v ORP 
-  nadprůměrné množství vyjíždějících osob (zaměstnání, školy) 

12. Rekreace a cestovní ruch 

K1: Trasy vedoucí obcí  
Druh trasy Trasa Délka trasy 

turistické trasy pěší žlutá odsazená od komunikace 4,3 

 
K1-K2 

+/- pěších trasa procházející obcí, absence cyklotras a hypostezek 
+ ubytovací zařízení s kapacitou 6 lůžek (viz tabulka OV - kapitola 9)  

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

L1: Zdroje požární vody 
OBEC Katastrální území Typ zdroje / název Hydrant 

Miloňovice Miloňovice, Sudkovice Zdroj požární vody - Požární nádrž Dolíčka (Doliška)  

 
L2-L4: Zajištění PO - požární zbrojnice, jednotky SDH  

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Miloňovice x x Zajišťuje PO pro obce Kuřimany a Třešovice 
     Sudkovice    

 
L1-L4 

+ dostatečné zdroje požární vody v obci 
- hydrantová síť není 
++  jednotka SDH a hasičská zbrojnice v sídle Miloňovice, obec zajišťuje PO pro širší 
území 
- absence stálého úkrytu obyvatelstva 

14. Hodnoty v území 

Hml 1  kaplička na cestě k Jinínu 
Hml 2  sýpka čp. 39 v Miloňovicích 
Hml 3  bývalá hospoda čp. 4 v Miloňovicích 
Hml 4 kaple sv. Václava v Sudkovicích 
Hml 5  návesní kaple Nanebevzetí Panny Marie s křížkem v Miloňovicích 
Hml 6  výklenková kaplička Nanebevzetí Panny Marie u čp. 33 
Hml 7 březová alej ze silnice III/1427 k zemědělskému areálu jižně od Miloňovic 
Hml 8  jednostranná ovocná alej při silnici III/1427 do Sudkovic 
Hml 9  ovocná alej ze Sudkovic do Kuřiman 
 

15. Záměry v území 

Zml 1  úprava návesního prostoru v Miloňovicích – prověřit v ÚS 
Zml 2  přeložka silnice III/14212 ve směru na Jinín – řešeno v ÚP 
Zml 3  nové vodní plochy – řešeno v ÚP 
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16. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území 

Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 

 

 

17. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích, zahrnující 
zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, 
vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s 
hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití potenciálů rozvoje 
území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel. 

Pml-1 velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch pro bydlení oproti zastavěnému 
území (zastavitelné plochy jsou vymezeny i přes sady, které zajišťují měkký přechod 
urbanizovaného území do volné krajiny) – prověřit v ÚP potřebu nově vymezených ploch, 
zejména těch, které zasahují necitlivě do volné krajiny 

Pml-2 lokální biokoridor LBK 13 nemá návaznost na síť ÚSES v sousední obci Kuřimany 
Pml-3 absence cestní sítě v krajině - realizovat KoPÚ a na základě výsledků navrhnout 
cestní síť 

Pml-4 absence cyklotras na území obce – ve spolupráci s NJC prověřit možnosti vedení tras 
na území obce – řešit v ÚP 

7,50

8,00

7,22

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Mnichov 

1. Širší územní vztahy 

Obec Mnichov leží 3 km severně od Katovic a 6 km 
severozápadně od Strakonic 
V roce 1251 darovala manželka Bavora ze Strakonic 
maltézkému řádu 66 hřiven stříbra na zakoupení dalších vsí, 
mezi nimiž byl i Mnichov, který kdysi býval sídlem vladyky. 
Původně kompaktní ulicová urbanistická forma byla doplněna 
a rozvolněna zástavbou i kolem dalších místních komunikací. 
Na severním a jižním okraji obce jsou výrobní areály, ke 
kterým jsou tendence rozšiřovat další plochy bydlení. Obec 
poskytuje základní služby občanské vybavenosti. V posledních 
letech má ovšem mírně klesající trend počtu obyvatel. Velkým 
rizikem je nekoncepční výstavba rodinných domů 
v rozvojových plochách, které nejsou prověřeny podrobnější 
dokumentací. Krajina má zemědělské využití s poměrně 
dobrou kostrou cestní sítě. Obec by měla zaměřit pozornost na kultivaci veřejných prostor, což by přispělo 
k celkové revitalizaci sídelního prostoru. 
 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

MNICHOV ÚP Mnichov   13.12.2010 řeší celé správní území obce Mnichov 
ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY nebyla zpracována 
ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY byla zpracována 
ÚS (XY.) - územní studie byla předepsána, ale uplynula podmínka jejího pořízení 
 

Vazby na Politiku územního rozvoje ČR 

Přes správní území obce není navržen 
žádný koridor 
 

Vazby na Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje 

Přes správní území obce je navržen: 

Koridor dopravní infrastruktury - železniční 
D14/2 - zdvoukolejnění stávajcí železnice se 
severním obchvatem Pracejovic, šíře 
koridoru 200m zúžena v místě dotyku s 
národní přírodní rezervací Řežabinec a 
přírodní rezervací Bažantnice 
 

Obec se nenachází v žádné rozvojové ose 
ani oblasti. 
 
Úkoly vyplývající z nadřazených ÚPD - viz 
kapitola 1 Podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území „část A“  
- téma:  
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje.  
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2. Prostorové a funkční uspořádání území 

Základní údaje: 

katastrální území:  
Mnichov  
výměra obce:    
788 ha  
z celého ORP 1,4 % 
nadmořská výška:    
454 m n. m. 
Počet obyvatel:   
230 
 

 

 

 

Obec Mnichov si neudržuje 
charakter kompaktního 
sídla, nová zástavba vzniká 
v jižní části obce, zcela bez 
návaznosti na původní 
urbanizované území. Do 
obce vede směrem od 
Katovic komunikace III. 
třídy, která zde končí a 
dopravní provázanost 
s okolními obcemi zajišťují 
pouze místní a účelové 
komunikace. 

Nově navrhované plochy 
pro zástavbu jsou 

předimenzované a navržené tak, že v některých případech necitlivě zasahují do volné krajiny. Jedná se 
zejména o plochy bydlení smíšeného typu. 
 
A1-A2 

+ uspořádání území, přirozený venkovský charakter zástavby (až na výjimky) 
- velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch oproti zastavěnému území 

  

59%
32%

9%

Srovnání ploch zastavěného území 
a vymezených ploch změn v ÚP

Zastavěné území

Plochy změn BYDLENÍ

Plochy změn OSTATNÍ
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3. Struktura osídlení 

Obec Mnichov s 230 obyvateli 
spadá do kategorie „D“ – obce do 1 
000 obyvatel. Osídlení obce si 
nezachovává původní historický 
tvar. Zástavba v obci si zachovává 
vesnický ráz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2: Hustota osídlení v obcích ORP Strakonice – vývoj v letech 2009 – 2019 (obyvatel/km2) 

Obec 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP celkem 79,0 78,4 78,2 78,0 78,9 78,7 78,7 78,5 78,9 79,0 78,8 

Mnichov 27,8 29,3 30,5 30,9 31,2 32,4 32,6 31,6 28,0 27,4 27,7 

 
B1-B2 

- obec si nezachovává původní historický ráz 
++ hustota obyvatel je hluboko pod průměrem ORP 

4. Sociodemografické podmínky a bydlení 

Vývoj počtu obyvatel v letech 1991 - 2019 

 
 
C1: Věková struktura obyvatelstva, průměrný věk 

Obec Počet obyvatel Prům. 
věk 

Celkem 0 - 14 15 - 64 65 a více 

Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy 

SO ORP 
celkem 

45 305  7 251  3 710  3 541  28 834     14 721  14 113  9 220  3 891  5 329  42,9  

Mnichov 225  34  13  21  142  75  67  49  22  27  44,3  

 
C2: Index stáří 

Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Mnichov 102,2 100,0 109,1 102,3 121,6 147,2 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mnichov 38 41 32 32 24 36 27 5 8 3 6 
 
C4: Výstavba bytových a rodinných domů (SLDB 2001-2011) 

Název obce 
Bytové domy Rodinné domy 

2001 2011 2001 2011 

ORP Strakonice celkem 800  850  7039  7473  
Mnichov 1 2 71 73 

 
C5: Počty dokončených bytů v letech 2009 – 2018 a vzdálenost sídel od vybraných center  

Název obce 
Vzdálenost od 

krajsk. města v km 
Vzdálenost od 

Strakonic v km 
Dokončené byty 

2019 
Dokončené byty 

2009-2018 
ORP Strakonice celkem x x 131 880 
Mnichov 67,0  8,8  1  6  

 

C1-C5 

- vývoj počtu obyvatel v obci je kolísavý, od roku 2010 má klesající tendenci 
-- index stáří je nad průměrem ORP, má rostoucí tendenci 
- počet vystěhovalých z obce převyšuje počet přistěhovalých 
- počet dokončených bytových jednotek je pod průměrem ORP 

5. Příroda a krajina 

Dle územní studie krajiny zpracované pro ORP Strakonice v roce 2019 jde o území vyznačující se plochou 
pahorkatinou v povodí Otavy. Reliéf je slabě rozčleněný erozně denudační s plochým neogenním 
zarovnaným povrchem, zpestřeným nevýraznými strukturními hřbety, suky a svědeckými vrchy. Krajina 
je odvodňována především četnými přítoky Březového potoka, které jsou však převážně technicky 
zarovnány a upraveny. Charakteristická je mozaika zemědělské krajiny střídajících se souvislých 
nepravidelných bloků orné půdy a kulturních luk a pastvin přerušovaná místy četnými remízky a 
zachovanými fragmenty mezí a zalesněnými vrcholovými partiemi svědeckých vrchů a návrší, místy 
doplněná rybníky. Sídla reprezentují zemědělské vsi s typickou zástavbou statků a usedlostí převážně v 
návesním uspořádání. Typické je klasicistní tvarosloví, místy se vyskytují charakteristické formy selského 
baroka. Některé vsi jsou, místy ne zcela vhodně dostavovány novou zástavbou. Souvislé lesní porosty 
jsou v území výjimečné a to především v prostoru Hoštických lesů. 
 

D1: Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) – nevyskytují se 
 

D2: Památné stromy – nevyskytují se 
 

D3: Nadregionální prvky ÚSES  
Obec Výměra obce (ha) ÚSES (ha) ÚSES (%) 

Mnichov 787,6 18,7 2,4 
 

D1-D4 

- na území obce se nenachází žádná zvláště chráněná území 
- na území obce se nenachází památné stromy 
- na území obce jsou poměrně řídce zastoupeny nadregionální prvky ÚSES 
++ na území obce se nachází poměrně hustá síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 

Dle územní studie krajiny se nad zástavbou obce nachází větší vodní nádrž – Velký mnichovský rybník. 
Jedná se o vodní nádrž, do které je zaústěno několik bezejmenných vodotečí, které odvodňují 
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severovýchodní část katastru a také část katastru Zadní Zborovice. Evidovaným odtokem je z vodní 
nádrže vodní tok IDVT 10262290, který se vlévá do vodního toku Kolčava mimo hranici katastru. Na 
hranici zástavby byl na odtoku z vodní nádrže stanoven kritický bod KB-028 (ID dlel Povis 10801882), 
který byl vyhodnocen jako nerizikový pro níže ležící zástavbu. Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným 
povrchovým odtokem nebyla identifikována žádná problémová místa. 

Na území katastru obce najdeme další vodní toky, na kterých se nachází větší počet menších vodních 
nádrží. Na vodních tocích na území katastru nebyly identifikovány významnější vodohospodářské 
problémy. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby - Není navrhováno žádné doporučení. 
2. Protipovodňová ochrana - Není navrhována, nebyly identifikovány žádné významnější 
vodohospodářské problémy. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 
VN-55 – návrh menší průtočné vodní nádrže na bezejmenném vodním toku IDVT 10247306 s funkcí 
zásobní a krajinotvornou. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 
REV-011 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Březový potok (IDVT 10272879), který 
protéká podél jihozápadní hranice katastru obce. Revitalizace zaujímá úsek délky cca 6.1 km. Úsek k 
revitalizaci začíná na soutoku Březového potoku a Otavy a končí až na katastru obce Střelské Hoštice. 
Návrhem se rozumí komplexní revitalizace toku a nivy, podpora rozlivu, vytvoření mělkého koryta pro 
průtoky do Q30d, rozvolnění trasy, doplnění liniové vegetace. 

REV-044 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10279031. Revitalizací je myšleno 
mírné rozvolnění trasy koryty s doplněním objektů zvyšující členitost koryta. Podél toku bude doplněna 
liniová vegetace. 

REV-045 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10260628. Revitalizací je myšleno 
mírné rozvolnění trasy koryty s doplněním objektů zvyšující členitost koryta. Podél toku bude doplněna 
liniová vegetace. 

REV-046 – návrh revitalizace vodního toku IDVT 10260628. Revitalizací je myšleno odtrubnění 
pramenné části toku a vytvoření mělkého přírodního koryta, zbývající úsek toku bude mírně upraven v 
podobě zvýšení členitosti koryta, podél toku bude doplněna liniová vegetace. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 
Návrh revitalizace bezejmenného vodního toku IDVT 10252765. Revitalizací je myšleno odtrubnění a 
vytvoření přírodního mělkého koryta a břehy budou doplněné o liniovou vegetaci. 

E1a: Vodní plochy  
Obec Výměra obce [ha] vodní plocha [ha] vodní plocha [%] 

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Mnichov 831 34 4,09 

 
E1b: Významné vodní nádrže  

 
E2a, E2b: Na území obce se nenacházejí záplavová území  
 
E3: Protipovodňová opatření na území obce – nenachází se 
 
Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území – nevyskytují se 
 
E5: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 
 

Obec Výměra obce [ha] vodní nádrž [ha] vodní nádrž [%] Název 
Mnichov 787,6 20,9 2,7 Mnichovský ryb. 
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E6: Ložiska nerostných surovin  
Obec lokalita Nerost Surovina 

Mnichov 
Mnichov u 
Katovic 

granodioritový 
porfyrit,syenitový 
porfyr,porfyrit 

(KA) Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou 
výrobu 

 
E1-E6 

++ významné zastoupení vodních zdrojů na území obce 
+ protipovodňová opatření – nejsou potřebná 
++ v obci se nenacházejí žádná záplavová území 
+ žádné poddolované území  
++ absence sesuvných území a starých důlních děl 
++  ložisko nerostných surovin v jižní obce (mimo zastavitelná území) 

7. Kvalita životního prostředí 

F1: Kvalita ovzduší 

Na celém území obce  se hodnoty polétavého prachu PM10 pohybují v rozmezí 29,1 – 34 µg/m3, což 
jsou střední hodnoty v rámci ORP. Stanovený imisní limit je 50 µg/m3. Hodnoty plynu SO2 jsou na dolní 
hranici. 

F2: staré zátěže a kontaminované plochy       
Obec Lokalita Obec Lokalita 

Mnichov skládky Mnichov, Sedlo Volyně skládka Volyně - kamenolom 
 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, jedno stanoviště tříděného odpadu je  umístěno v centrální části obce. 

F1-F3 

+ dobrá kvalita ovzduší v centrální části obce 
-  výskyt starých zátěží a kontaminovaných ploch 
-/+ nízký počet a rozmístění stanovišť tříděného odpadu 

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

G1: Využití ploch v obci  

Název obce 
Země-
dělská 

půda (ha) 

z toho Nezemě-
dělská 

půda (ha) 

 z toho 

Orná 
Trvalý travní 

porost 
Lesní 

pozemek Vodní plochy 

ORP Strakonice celkem 38 082  25 376  11 513  19 331  12 390  1 534  
Mnichov 684  478  193  147  58  34  
% z ploch v ORP 1,80 1,88 1,68 0,76 0,47 2,22 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 1,4 % z celkové rozlohy ORP je zastoupení jednotlivých ploch ve 
srovnání s jejich celkovým zastoupením v ORP nevyvážené. Oproti lesním pozemkům výrazně převažují 
zemědělské půdy. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Pouze jižní část území obce je  potenciálně ohrožena vodní erozí. Ohrožení půd větrnou erozí je 
minimální. 

G4: Kvalita půdy  

Na území obce převažují půdy IV. a V. tříd ochrany. Z hlediska výnosnosti zemědělské půdy se obec 
nachází v ostatní méně příznivé oblasti OA. 
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G1-G4 

++ nadstandardní zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
-- velmi nízké zastoupení lesních ploch 
-/+ částečná potenciální ohroženost ZPF vodní erozí 
-  zastoupení méně kvalitních půd, méně příznivá oblast z hlediska výnosnosti ZP   

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  

Obec / 
     Osada 
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Mnichov      x x x x    x x  1  B 
 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Mnichov k obcím s nadstandardní občanskou 
vybaveností. Dostupnost OV je na dobré úrovni. 

H2: Vyhodnocení OV dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury:  

Typ zařízení  Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Vzdělávání a výchova Mateřská škola časová s VHD (Katovice) 30 min. Ano 
Základní škola časová s VHD (Katovice) 30 min Ano 

Sociální služby Denní služby/stacionář časová – dojezdová doba (Strakon.) 30 min. Ano 
Zdravotnictví  Ambulantní zdravotní péče časová – dojezdová doba  -  „  - 35 min. Ano 
Kultura Knihovna časová - pěší, VHD, auto 15 min. Ano 

Komunitní centrum fyzická pěší docházka - skutečná 800 (615 m) Ano 
Veřejná správa Pošta/přepážka dojezd VHD/autem, vzduš.vzdál. 10 km Ano 
Ochrana obyvatelstva Hasičská zbrojnice DH fyzická pěší docházka - skutečná 1 000 (770 m) Ano 

Stálý úkryt obyvatelstva fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Hřiště Pro předškolní děti fyzická pěší docházka - skutečná 200 (154 m) Ne 

Pro mladší školní děti fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Pro mládež a dospělé fyzická pěší docházka - skutečná 1000 (770 m) Ano 

Veřejná prostranství  sídelně strukturální 1000 m2 / 2 ha 
zastavit.plochy  

Ano 

Veřejná parková zeleň  sídelně strukturální V každém 
obytném sídle 

Ano 

   
H4: Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství v obci jsou dobře dostupná. Jsou tvořena parkovou zelení v kombinaci se 
zpevněnými plochami. 

H1-H4 

++ nadstandardní občanská vybavenost v obci 
+ dobrá dostupnost OV  
- obec neposkytuje služby OV pro širší území 
+ dostatečné plochy veřejných prostranství a jejich dostupnost v obci 

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

Dopravní infrastruktura 

I1: počet spojů v obcích v ORP Strakonice 
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Obec 
Autobus – počet spojů/den Vlak – počet spojů/den Automobil 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Délka 
(km) 

Doba 
(minut) 

Mnichov 6 5 25-30 - - - 9 12 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Mnichov x x  x  
 

I3: Vyhodnocení DI a TI dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury  
Veřejná 
infrastruktura 

 Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Odstavná stání pro OA Stavby pro bydlení/rekreaci fyzická pěší docházka - skutečná 300 (230 m) Ano 
Veř. hromadná doprava. Stavby pro bydlení/rekreaci  600 - 700 m Ano 
Nakládání s TKO Stanoviště sběru odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 50 m Ano 

Stanoviště tříděného odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 150 m Ne 
Sběrný dvůr fyzická pěší docházka - skutečná 1500 m Ne 

Zásobování vodou Napojení na veřejný vodovod sídelně strukturální celé území  Ano 
Nakládání s odpad.vod. Napojení na veřej. kanalizaci sídelně strukturální nad 50 obyv. Ano 

 

I1-I4 

+ dobré spojení autem (silnice III. tř.)  
+/- přiměřená frekvence autobusových spojů do Strakonic a okolí 
+  dobrá dostupnost zastávek v obci 
- absence železnice 

I5-I8 

++  napojení obce na vodovod  
++ napojení obce na kanalizaci 
-  absence ČOV 
++ plynofikace celého území obce 

11. Ekonomické a hospodářské podmínky 

J1: Míra podnikatelské aktivity v letech 2009 - 2019 
Obec / Míra podn.aktivity 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP průměr 93,52 100,88 96,67 98,74 99,60 97,31 98,35 98,58 97,80 

Mnichov 70,59 90,55 96,39 103,31 120,17 119,47 122,81 120,00 126,09 
 

J2: Počet nezaměstnaných osob dosažitelných v letech 2009 - 2019  
Obec 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP celkem 6,60 7,93 6,39 8,09 6,58 5,58 5,09 3,14 2,97 2,93 

Mnichov 6,79 9,82 8,70 8,18 6,58 4,61 5,48 2,74 2,05 2,11 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

Název obce 
2001 

(%) 

2011 

(%) 

Rozdíl 

(%) 

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Mnichov 4,2 7,7 3,4 
 
J4a: Vyjížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 

Obec Rok Vyjížďka do: (%) Rok Vyjížďka do: (%) 
Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 

ORP celkem     2011 58,3 41,7 7,2 
Mnichov 2001 75,0 25,0 43,3 2011 73,3 26,7 17,5 
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J4b: Dojížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 
Obec Rok Dojížďka do: (%) Rok Dojížďka do: (%) 

Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 
ORP celkem     2011 65,0 35,0 5,5 
Mnichov 2001 100,0 0,0 2,2 2011 100,0 0,0 4,7 

 

J1-J4 

++ nadprůměrná míra podnikatelské aktivity, rostoucí trend 
++ podprůměrný počet nezaměstnaných osob, dlouhodobě klesající trend 
+/- rostoucí počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, pod průměrem v ORP 
-  nadprůměrné množství vyjíždějících osob (zaměstnání, školy) 

12. Rekreace a cestovní ruch 

K1: Trasy vedoucí obcí  
Druh trasy Trasa Délka trasy 

hipostezky Dolní Poříčí - Řepice 5,9 

 
K1-K2 

+/- hypostezka na území obce, absence cyklotras a pěších tras  
- absence ubytovacích zařízení (viz tabulka OV - kapitola 9)  

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

L1: Zdroje požární vody 
OBEC Katastrální území Typ zdroje / název Hydrant 

Mnichov Mnichov Zdroj požární vody - Požární nádrž ANO 

Mnichov Mnichov Další zdroj vody - Velký mnichovský rybník  

 
L2-L4: Zajištění PO - požární zbrojnice, jednotky SDH  

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Mnichov x x  

 
L1-L4 

++ dostatečné zdroje požární vody v obou sídlech obce 
+ hydrantová síť v obci 
++  jednotka SDH a hasičská zbrojnice v obci 
- absence stálého úkrytu obyvatelstva 

14. Hodnoty v území 

Hmn 1   původní ulicovka v centrální části obce se štítovou orientací protáhlých usedlostí 
Hmn 2   kaple sv. Vojtěcha 
Hmn 3   usedlost čp. 7 a 8 
Hmn 4   budova bývalé školy na návsi 
Hmn 5   pás liniové zeleně po východní straně katastru 
Hmn 6  kaplička s lípou na západní straně obce při silnici III/02218 

15. Záměry v území 

Zmn 1   vybudování ČOV a dobudování kanalizačních řadů – řešeno v ÚP, nerealizováno 
Zmn 2   návrh cyklotrasy spojující Katovice a Únice – řešeno v ÚP, nerealizováno 
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16. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území 

Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 

 

 

17. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích, zahrnující 
zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, 
vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s 
hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití potenciálů rozvoje 
území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel. 

Pmn-1 velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch pro bydlení oproti zastavěnému 
území – prověřit v ÚP potřebu nově vymezených ploch, zejména těch, které zasahují 
necitlivě do volné krajiny 

Pmn-2 lokální biokoridor LBK 417 nemá návaznost na síť ÚSES v sousední obci Střelské 
Hoštice 

Pmn-3 absence kvalitní cestní sítě v krajině – v rámci KoPÚ prověřit možnosti, ve spolupráci 
s KČT a NJC následně prověřit možnosti vedení cyklotras a pěších tras na území obce 

3,75
4,67

6,67

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Mutěnice 

1. Širší územní vztahy 

Obec Mutěnice se nachází při jižním okraji Strakonic, 
protéká jí řeka Volyňka a Smiradický potok. 
Mutěnice jsou jmenovány mezi obcemi, které daroval Bavor 
ze Strakonic v roce 1243 maltézskému řádu. 
Obec Mutěnice, díky své návaznosti na Strakonice, má velice 
dobrý rozvojový potenciál, neboť může nabídnout klidné 
prostředí pro trvalé bydlení a odpočinek ve formě 
krátkodobé rekreace. Velkou výhodou je propojení Mutěnic 
a Strakonic cyklotrasou a pěší stezkou kolem Volyňky. Při 
dobudování potřebné technické infrastruktury a základní 
občanské vybavenosti může dále vzrůstat i počet obyvatel. 
 
 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

MUTĚNICE 

ÚP Mutěnice  ÚS (L9-B(BV) - 6.1.2016) 10.10.2008 řeší celé správní území obce Mutěnice 
Změna č. 1 ÚP 
Mutěnice    11.12.2013 

řeší změnu využití pozemků z ploch VP 
na plochy BV - uvnitř ZÚ obce 

Změna č. 2 ÚP 
Mutěnice  ÚS (L9-A, L9-B) 22.7.2014 

řeší nové vymezení zastavitelných ploch 
v a kolem obce Mutěnice 

ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY nebyla zpracována 
ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY byla zpracována 
ÚS (XY.) - územní studie byla předepsána, ale uplynula podmínka jejího pořízení 
 

 

Vazby na Politiku územního rozvoje ČR 

Přes správní území obce není navržen 
žádný koridor. 
 

Vazby na Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje 

Přes správní území obce je navržena: 

Plocha dopravní infrastruktury „D21“ - 
plocha související s provozem veřejného 
vnitrostátního letiště. 

 
Obec se nenachází v žádné rozvojové ose 
ani oblasti. 
 
Úkoly vyplývající z nadřazených ÚPD - viz 
kapitola 1 Podkladů pro rozbor udržitelného 
rozvoje území „část A“ - 
témata: Politika územního rozvoje ČR a  
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje.  
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2. Prostorové a funkční uspořádání území 

 Základní údaje: 

katastrální území:  
Mutěnice u Strakonic 
výměra obce:    
225 ha  
z celého ORP 0,4 % 
nadmořská výška:    
406 m n. m. 
Počet obyvatel:   
255 
 

 

 

 

Obec Mutěnice si 
neudržuje charakter 
kompaktního sídla, nová 
zástavba vzniká v západní 
části obce, bez větší 
návaznosti na původní 
urbanizované území. 
Hlavní veřejná prostranství 
se nacházejí v okolí vodní 
plochy v centrální a části 
obce. Obcí prochází 
komunikace III. třídy.      

Nově navrhované plochy 
pro zástavbu jsou 
Územním plánem Mutěnice 

lnavrženy tak, že doplňují proluky a navazují na stávající zástavbu v obci. Plochy jsou předimenzovány 
a zejména v jižní části obce necitlivě zabíhají do volné krajiny. Jedná se zejména o plochy bydlení.  

 
A1-A2 

+/- uspořádání území, přirozený venkovský charakter zástavby  
- velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch pro bydlení oproti zastavěnému 
území 

  

60%
33%

7%

Srovnání ploch zastavěného území 
a vymezených ploch změn v ÚP

Zastavěné území

Plochy změn BYDLENÍ

Plochy změn OSTATNÍ



  

ÚAP ORP STRAKONICE 2020 – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE / ČÁST B – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 76 

 

3. Struktura osídlení 

 Obec Mutěnice s 255 
obyvateli spadá do kategorie 
„D“ – obce do 1 000 obyvatel. 
Osídlení obce si zachovává 
původní historický tvar, 
rozrůstá se především podél  
komunikace III. třídy 
procházející obcí. Zástavba 
v obci si zachovává vesnický 
ráz. 

 
 
 
 
 
 
 
B2: Hustota osídlení v obcích ORP Strakonice – vývoj v letech 2009 – 2019 (obyvatel/km2) 

Obec 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP celkem 79,0 78,4 78,2 78,0 78,9 78,7 78,7 78,5 78,9 79,0 78,8 

Mutěnice 78,3 85,4 85,4 88,1 92,5 91,2 93,8 101,4 102,5 110,3 111,7 

 
B1-B2 

+ obec si zachovává původní historický ráz 
++ hustota obyvatel je hluboko pod průměrem ORP 

4. Sociodemografické podmínky a bydlení 

Vývoj počtu obyvatel v letech 1991 - 2019 

 
 
C1: Věková struktura obyvatelstva, průměrný věk 

Obec Počet obyvatel Prům. 
věk 

Celkem 0 - 14 15 - 64 65 a více 

Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy 

SO ORP 
celkem 

45 305  7 251  3 710  3 541  28 834     14 721  14 113  9 220  3 891  5 329  42,9  

Mutěnice 258  33  19  14  168  88  80  57  24  33  43,7  

 
C2: Index stáří 

Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Mutěnice 89,2 102,9 139,4 138,9 165,7 171,9 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mutěnice 2 18 19 29 42 43 44 47 66 75 76 
 
C4: Výstavba bytových a rodinných domů (SLDB 2001-2011) 

Název obce 
Bytové domy Rodinné domy 

2001 2011 2001 2011 

ORP Strakonice celkem 800  850  7039  7473  
Mutěnice 3 4 41 46 

 
C5: Počty dokončených bytů v letech 2009 – 2018 a vzdálenost sídel od vybraných center  

Název obce 
Vzdálenost od 

krajsk. města v km 
Vzdálenost od 

Strakonic v km 
Dokončené byty 

2019 
Dokončené byty 

2009-2018 
ORP Strakonice celkem x x 131 880 
Mutěnice 59,0  3,3  3  18  

 

C1-C5 

++ vývoj počtu obyvatel v obci má dlouhodobě stoupající tendenci 
-- index stáří je nad průměrem ORP, má rostoucí tendenci 
++ počet přistěhovalých do obce značně převyšuje počet vystěhovalých 
++ počet dokončených bytových jednotek je hodně nad průměrem ORP 

5. Příroda a krajina 

Dle územní studie krajiny zpracované pro ORP Strakonice v roce 2019 se obec nachází v krajinném 
okrsku OK07. Jedná se o západní část Strakonické kotliny mezi Katovicemi a Strakonicemi, úzká 
tektonická sníženina ve směru Z – V podél řeky Otavy, která je místy omezená příkrými svahy, s 
převládajícím akumulačním rovinným reliéfem údolních niv a nízkých teras, místy se zbytky lužního lesa 
s dubem letním, místy hospodářsky udržované borové a smrkové porosty. Osu území tvoří meandrující 
tok Otavy doprovázený úzkým lemem břehových porostů, místy kulturními loukami, specifickými 
prostory mrtvých ramen s významnými přítoky Kolčavky, Novosedelského potoka a Březového potoka. 
Krajinu tvoří odlesněná zemědělská krajina charakteristická bloky orné půdy a pastvin, které jsou 
položeny podél osy dané řekou. Místy krajinu doplňují drobné rybníky.  
 

D1: Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) – nevyskytují se 
 

D2: Památné stromy – nevyskytují se 
 

D3: Nadregionální prvky ÚSES  
Obec Výměra obce (ha) ÚSES (ha) ÚSES (%) 

Mutěnice 224,8 18,0 8,0 
 
D1-D4 

- na území obce se nenachází žádná zvláště chráněná území 
- na území obce se nenachází památné stromy 
+ na území obce jsou přiměřeně zastoupeny nadregionální prvky ÚSES 
-/+ na území obce se nachází poměrně řídká síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 

Dle územní studie krajiny zástavba obce leží v nivě vodního toku Volyňka, na kterém jsou stanovena 
záplavová území. Ze záplavového území vyplývá, že rozlivem vod jsou ohroženy především chatové 
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objekty, lokálně i jiné stavební objekty. Do Volyňky se na území obce vlévá vodní tok Smiradický potok 
(IDVT 10273849). 

Z hlediska zrychleného povrchové odtoku nebyla na území obce identifikována žádná problémová místa. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 
Je doporučeno nerozšiřovat zástavbu v záplavovém území vodního toku Volyňka a dbát na důsledné 
dodržování stanovených omezení v záplavových územích dle „Vodního zákona“. 

2. Protipovodňová ochrana 
PO-105 - vymezený rizikový úsek vodního toku Volyňka (IDVT 10100077) v k.ú. Mutěnice u Strakonic. 
K ohrožení stavebních objektů na levém břehu Volyňky dochází při povodňovém průtoku Q20-Q100. Při 
průtoku Q20 jsou ohroženy především objekty pro rekreaci (zahrady a chaty) v nezastavěném území 
dle ÚP. V případě požadavku na zvýšení ochrany zástavby je doporučeno zadat zpracování studie, která 
prověří možnosti zvýšení ochrany. V tomto úseku vodního toku Volyňka je při povodňových událostech 
ohrožena také zástavba na území obce Radošovice a města Strakonice. V případě dalších kroků, např. 
zpracování studie za účelem prověření možností zvýšení povodňové ochrany, doporučujeme koordinaci. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 
VN-110 – návrh průtočné vodní nádrže na vodním toku Smiradický potok IDVT 10273849 s funkcí 
zásobní a krajinotvornou jihozápadně od zástavby obce. 

4. Revitalizace vodních toků a niv - Není navrhována. 
 

E1a: Vodní plochy  
Obec Výměra obce [ha] vodní plocha [ha] vodní plocha [%] 

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Mutěnice 228 11 4,82 

 
E1b: Významné vodní nádrže – nenachází se 
 
E2a: Velikost záplavových území v ORP Strakonice  

Obec 
Výměra 
obce (ha) 

Q005 (ha) Q005 (%) Q020 (ha) Q020 (%) Q100 (ha) Q100 (%) 

Mutěnice 224,8 6,8 3,0 11,2 5,0 17,4 7,7 
 
E2b: Podíl aktivních záplavových území na území obcí  

Obec Výměra obce (ha) QAZ (ha) QAZ (%) 

Mutěnice 224,8 7,6 3,4 
 
E3: Protipovodňová opatření na území obce – nenachází se 
 

Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území  
Obec Výměra obce [ha] poddolované území [ha] poddolované území [%] 

Mutěnice 224,8 2,1 0,9 
 

Do jihovýchodní části urbanizovaného území obce zasahuje poddolované území o celkové rozloze cca 
2,1 hektaru. Paradoxně jsou právě v této části území navrhovány územním plánem rozvojové plochy.  
 

E5: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 
E6: Ložiska nerostných surovin – nevyskytují se 
 
E1-E6 

++ významné zastoupení vodních ploch na území obce 
- nerealizovaná protipovodňová opatření 
- v obci se nacházejí záplavová území 
-- poddolované území v místě navržených zastavitelných ploch 
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++ absence sesuvných území a starých důlních děl 
-  absence ložisek nerostných surovin  

7. Kvalita životního prostředí 

F1: Kvalita ovzduší 

V části obce Mutěnice jsou mírně zhoršené podmínky polétavého prachu PM10. Hodnoty ovšem 
nepřekračují stanovený imisní limit 50 µg/m3, pohybují se v rozmezí 34 – 38,5 50 µg/m3. Hodnoty plynu 
SO2 jsou na dolní hranici. 

F2: Staré zátěže a kontaminované plochy - na území obce se nenacházejí. 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, 4 stanoviště tříděného odpadu jsou rozmístěna rovnoměrně v 
exponovaných částech obce. 
 

F1-F3 

- horší kvalita ovzduší na celém území obce 
++  absence starých zátěží a kontaminovaných ploch 
++ počet a rozmístění stanovišť tříděného odpadu 

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

G1: Využití ploch v obci  

Název obce 
Země-
dělská 

půda (ha) 

z toho Nezemě-
dělská 

půda (ha) 

 z toho 

Orná 
Trvalý travní 

porost 
Lesní 

pozemek Vodní plochy 

ORP Strakonice celkem 38 082  25 376  11 513  19 331  12 390  1 534  
Mutěnice 175  147  17  54  12  11  
% z ploch v ORP 0,46 0,58 0,15 0,28 0,10 0,72 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 0,4 % z celkové rozlohy ORP je zastoupení jednotlivých ploch ve 
srovnání s jejich celkovým zastoupením v ORP nevyvážené. Oproti lesním pozemkům převažují 
zemědělské půdy. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Zejména centrální a jihovýchodní část správního území ORP Strakonice, kam spadá i obec Mutěnice je  
potenciálně ohrožena vodní erozí. Ohrožení půd větrnou erozí je minimální. 

G4: Kvalita půdy  

Na území obce převažují půdy I. II. a III. třídy ochrany. Z hlediska výnosnosti zemědělské půdy se obec 
nachází v příznivé oblasti. 

G1-G4 

+ vyvážené zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
- nízké zastoupení lesních ploch 
-/+ potenciální ohroženost ZPF vodní erozí (ne příliš vysoká) 
++  zastoupení kvalitních půd, příznivá oblast z hlediska výnosnosti zemědělské půdy   

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  
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Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Cehnice k obcím se standardní občanskou 
vybaveností. Dostupnost OV je na dobré úrovni. 

H2: Vyhodnocení OV dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury:  

Typ zařízení  Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Vzdělávání a výchova Mateřská škola časová s VHD (Strakonice) 30 min. Ano 
Základní škola časová s VHD (Strakonice) 30 min Ano 

Sociální služby Denní služby/stacionář časová – dojezdová doba (Strakon.) 30 min. Ano 
Zdravotnictví  Ambulantní zdravotní péče časová – dojezdová doba  -  „  - 35 min. Ano 
Kultura Knihovna časová - pěší, VHD, auto 15 min. Ano 

Komunitní centrum fyzická pěší docházka - skutečná 800 (615 m) Ano 
Veřejná správa Pošta/přepážka dojezd VHD/autem, vzduš.vzdál. 10 km Ano 
Ochrana obyvatelstva Hasičská zbrojnice DH fyzická pěší docházka - skutečná 1 000 (770 m) Ne 

Stálý úkryt obyvatelstva fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Hřiště Pro předškolní děti fyzická pěší docházka - skutečná 200 (154 m) Ne 

Pro mladší školní děti fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Pro mládež a dospělé fyzická pěší docházka - skutečná 1000 (770 m) Ano 

Veřejná prostranství  sídelně strukturální 1000 m2 / 2 ha 
zastavit.plochy  

Ano 

Veřejná parková zeleň  sídelně strukturální V každém 
obytném sídle 

Ano 

   
H4: Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství v obci jsou dobře dostupná. Jsou tvořena parkovou zelení v kombinaci se 
zpevněnými plochami. 

H1-H4 

+ standardní občanská vybavenost v obci 
+ dobrá dostupnost OV  
- obec neposkytuje služby OV pro širší území 
+ Dostatečné plochy veřejných prostranství a jejich dostupnost v obci 

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

Dopravní infrastruktura 

I1: počet spojů v obcích v ORP Strakonice 

Obec 
Autobus – počet spojů/den Vlak – počet spojů/den Automobil 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Délka 
(km) 

Doba 
(minut) 

Mutěnice 6 5 6-8 - - - 3 6 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  
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Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Mutěnice x x (Strakonice)   
 

I3: Vyhodnocení DI a TI dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury  
Veřejná 
infrastruktura 

 Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Odstavná stání pro OA Stavby pro bydlení/rekreaci fyzická pěší docházka - skutečná 300 (230 m) Ano 
Veř. hromadná doprava. Stavby pro bydlení/rekreaci  600 - 700 m Ano 
Nakládání s TKO Stanoviště sběru odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 50 m Ano 

Stanoviště tříděného odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 150 m Ano 
Sběrný dvůr fyzická pěší docházka - skutečná 1500 m Ne 

Zásobování vodou Napojení na veřejný vodovod sídelně strukturální celé území  Ano 
Nakládání s odpad.vod. Napojení na veřej. kanalizaci sídelně strukturální nad 50 obyv. Ano 

 

I1-I4 

++ výborné spojení autem (silnice III. tř.)  
+/-  vyhovující frekvence autobusových spojů do Strakonic a okolí 
+  dobrá dostupnost zastávek  
- absence železnice 

I5-I8 

++  napojení obce na vodovod  
++ napojení í obce na kanalizaci 
+  ČOV – kanalizace napojena na ČOV Strakonice 
- absence plynofikace či jiného zdroje CZT 

11. Ekonomické a hospodářské podmínky 

J1: Míra podnikatelské aktivity v letech 2009 - 2019 
Obec / Míra podn.aktivity 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP průměr 93,52 100,88 96,67 98,74 99,60 97,31 98,35 98,58 97,80 

Mutěnice 87,80 77,63 74,56 91,30 94,02 112,07 111,11 116,28 101,96 
 

J2: Počet nezaměstnaných osob dosažitelných v letech 2009 - 2019  
Obec 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP celkem % 6,60 7,93 6,39 8,09 6,58 5,58 5,09 3,14 2,97 2,93 

Mutěnice % 5,93 7,59 4,29 8,22 5,33 6,00 2,70 1,34 1,89 3,57 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

Název obce 
2001 

(%) 

2011 

(%) 

Rozdíl 

(%) 

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Mutěnice 4,9 6,0 1,1 

 
J4a: Vyjížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 

Obec Rok Vyjížďka do: (%) Rok Vyjížďka do: (%) 
Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 

ORP celkem     2011 58,3 41,7 7,2 
Mutěnice 2001 78,9 21,1 39,6 2011 77,3 22,7 20,9 

 
J4b: Dojížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 

Obec Rok Dojížďka do: (%) Rok Dojížďka do: (%) 
Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 

ORP celkem     2011 65,0 35,0 5,5 
Mutěnice 2001 88,9 11,1 9,4 2011 100,0 0,0 0,5 
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J1-J4 

+ mírně nadprůměrná míra podnikatelské aktivity a její dlouhodobá vyrovnanost 
- mírně nadprůměrný počet nezaměstnaných osob, rostoucí tendence 
+ rostoucí počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, pod průměrem v ORP 
-  nadprůměrné množství vyjíždějících osob (zaměstnání, školy) 

12. Rekreace a cestovní ruch 

K1: Trasy vedoucí obcí  
Druh trasy Trasa Délka trasy 

CT 1068 Strakonice – Vacov (Strakonice, Mutěnice, Radošovice, Sousedovice, Smiradice, 
Radošovice, Škrobočov, Hodějov, Kraselov, Hoslovice, Nová Ves, Drážov) 

28 

turistické trasy pěší červená odsazená od komunikace 2,2 

 
K1-K2 

++ cyklotrasa procházejí centrem obce, pěší trasa, absence hypostezek 
- absence ubytovacích zařízení (viz tabulka OV - kapitola 9)  

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

L1: Zdroje požární vody 
OBEC Katastrální území Typ zdroje / název Hydrant 

Mutěnice Mutěnice Další zdroj vody - Rybník v obci Čtverec (Okoun)  

Mutěnice Mutěnice Další zdroj vody - náhon z Volyňky u můstku  

Mutěnice Mutěnice Zdroj požární vody - Řeka Volyňka  

 
L2-L4: Zajištění PO - požární zbrojnice, jednotky SDH  

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Mutěnice   Bez jednotky SDH, PO zajišťuje město Strakonice 

 
L1-L4 

++ dostatečné zdroje požární vody v obci 
- hydrantová síť není 
--  absence jednotky SDH a hasičské zbrojnice 
- absence stálého úkrytu obyvatelstva 

14. Hodnoty v území 

Hmu 1  veřejný prostor s rybníčkem Čtverec a vzrostlou zelení 
Hmu 2  původně poplužní dvůr maltézského řádu čp. 4 
Hmu 3  veřejný prostor před obecním úřadem 
Hmu 4  pamětní deska na domě čp.1 
Hmu 5  pěší trasa kolem Volyňky do Strakonic 
Hmu 6  veřejný prostor s kapličkou v jižní části Mutěnic 

15. Záměry v území 

Zmu 1 vybudování sběrného dvora – plocha vymezena v ÚP 

16. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území 

Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 
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17. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích, zahrnující 
zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, 
vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s 
hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití potenciálů rozvoje 
území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel. 

Pmu-1 velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch pro bydlení oproti zastavěnému 
území – prověřit v ÚP potřebu nově vymezených ploch, zejména těch, které zasahují 
necitlivě do volné krajiny 

Pmu-2 lokální biokoridor procházející územím obce je delší než 2.000 m – prověřit v ÚP 
možnost jeho přerušení biocentrem, při návrhu řešení postupovat dle doporuční  ÚS krajiny 
ORP Strakonice (2019)  

Pmu-3 rizikový úsek vodního toku Volyňka (IDVT 10100077) - k ohrožení stavebních 
objektů na levém břehu Volyňky dochází při povodňovém průtoku Q20-Q100. Ohroženy 
jsou především objekty pro rekreaci (zahrady a chaty) v nezastavěném území dle ÚP – 
doporučuje se zpracování studie, která prověří možnosti zvýšení ochrany 

5,00

1,33

5,56

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Nebřehovice 

1. Širší územní vztahy 

Obec Nebřehovice se nachází zhruba 5 km jihovýchodně od 
Strakonic u silnice I/22. 
Z historických pramenů je zde doložen v roce 1253 Petr z 
Nebřehovic, služebník Bavora ze Strakonic.  
Obec Nebřehovice je velice dobře dopravně napojena na ORP 
Strakonice pomocí silnice I. třídy, na níž jsou v současnosti 
vázány i výrobní areály a podniky služeb. V obci chybí 
občanská vybavenost a sportovní vyžití pro krátkodobou 
rekreaci. Klidnou lokalitou pro bydlení je spíše část Zadní 
Ptákovice, která není rušena podnikatelskými aktivitami, 
které jsou charakteristické pro katastr Nebřehovic. 
 

Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

NEBŘEHOVICE 

ÚPO Nebřehovice   11.10.2006 řeší celé správní území obce  

Změna č. 1 ÚPO    29.10.2010 vymezení ploch - bydlení, rekreace  

Změna č. 2 ÚPO    3.8.2015 vymezení ploch - bydlení, zahrad  

Změna č. 3 ÚPO     16.6.2017  

Změna č. 4 ÚPO  rozhodnutí o pořízení 22.6.2015, zadání neschváleno - negativní stanoviska DO 

ÚP Nebřehovice projednání zadání 8.4.2013, uplatněna negat. stanoviska DO, zadání neschváleno 

ÚP Nebřehovice 
nový ÚP - zprácovává se návrh pro 
společné jednání 

řeší celé správní území obce 
Nebřehovice 

 

Územní plán obce Nebřehovice byl pořízen před účinností nového stavebního zákona. Ten stanovuje 
termín pro pořízení nového územního plánu do konce roku 2022, po němž nebude možné v 
nezastavěném území umístit takřka žádnou stavbu. Nezastavěné území je v tomto případě definováno 
jako území mimo zastavěné území, kterým je pro tyto účely tzv. intravilán, tj. zastavěná část obce 
vymezená k 1. 9. 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí. Jediné stavby a zařízení, které 
bude možné v nezastavěném území umístit, jsou definovány taxativním výčtem v § 18 odstavci 5 
stavebního zákona.  
 

Vazby na Politiku územního rozvoje ČR 

Přes správní území obce je navržen: 

Přes správní území obce není navržen žádný 
koridor 
 

Vazby na Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje 

Přes správní území obce není navržen žádný 
koridor 
 

Obec se nachází v rozvojové ose N-OS3 

Úkoly vyplývající z nadřazených ÚPD - viz 
kapitola 1 Podkladů pro rozbor udržitelného 
rozvoje území „část A“ - 
témata: Politika územního rozvoje ČR a  
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje.  
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2. Prostorové a funkční uspořádání území 

 Základní údaje: 

katastrální území:  
Nebřehovice, Zadní 
Ptákovice  
výměra obce:    
518 ha  
z celého ORP 0,9 % 
nadmořská výška:    
450 m n. m. 
Počet obyvatel:   
157 
 

 

 
 

Obec Nebřehovice je 
tvořena hlavním sídlem 
Nebřehovice a dále osadou 
Zadní Ptákovice, nacházející 
se cca 1 km jižhozápadně 
od Nebřehovic. Hlavní 
veřejná prostranství se 
nacházejí v centrálních 
částech sídel. Obě sídla 
propojuje komunikace III. 
třídy.     

Nově navrhované plochy 
pro zástavbu jsou Územním 
plánem Nebřehovice 
navrženy tak, že navazují 

na stávající zástavbu v obci. Jedná se zejména o plochy bydlení, výroby a skladování a veřejných 
prostranství. 

 
A1-A2 

++ uspořádání území, přirozený venkovský charakter zástavby (až na výjimky) 
- velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch oproti zastavěnému území 

  

59%24%

17%

Srovnání ploch zastavěného území 
a vymezených ploch změn v ÚP

Zastavěné území

Plochy změn BYDLENÍ

Plochy změn OSTATNÍ
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3. Struktura osídlení 

Obec Nebřehovice se 157 
obyvateli spadá do kategorie 
„D“ – obce do 1 000 obyvatel. 
Zástavba rodinných domů 
v obci si zachovává vesnický 
ráz. Osídlení obce se vývojem 
času změnilo.  

Jihozápadně od sídla 
Nebřehovice vznikl nový 
výrobní areál a výstavba se 
rozrůstá také východním 
směrem, kde se nachází 
rovněž výrobní areály a 
autosalon. 

 
 
B2: Hustota osídlení v obcích ORP Strakonice – vývoj v letech 2009 – 2019 (obyvatel/km2) 

Obec 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP celkem 79,0 78,4 78,2 78,0 78,9 78,7 78,7 78,5 78,9 79,0 78,8 

Nebřehovice 23,6 25,7 25,7 25,7 25,9 26,8 26,1 27,2 27,2 29,5 30,2 

 
B1-B2 

+/- obec si nezachovává původní historický ráz 
++ hustota obyvatel je hluboko pod průměrem ORP 

4. Sociodemografické podmínky a bydlení 

Vývoj počtu obyvatel v letech 1991 - 2019 

 

 
C1: Věková struktura obyvatelstva, průměrný věk 

Obec Počet obyvatel Prům. 
věk 

Celkem 0 - 14 15 - 64 65 a více 

Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy 

SO ORP 
celkem 

45 305  7 251  3 710  3 541  28 834     14 721  14 113  9 220  3 891  5 329  42,9  

Nebřehovice 152  24  5  19  104  59  45  24  8  16  42,1  

 
C2: Index stáří 

Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Nebřehovice 130,0 160,0 133,3 133,3 108,7 126,1 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nebřehovice 22 25 17 26 26 14 11 12 18 17 21 
 
C4: Výstavba bytových a rodinných domů (SLDB 2001-2011) 

Název obce 
Bytové domy Rodinné domy 

2001 2011 2001 2011 

ORP Strakonice celkem 800  850  7039  7473  
Nebřehovice 0 0 34 44 

 
C5: Počty dokončených bytů v letech 2009 – 2018 a vzdálenost sídel od vybraných center  

Název obce 
Vzdálenost od 

krajsk. města v km 
Vzdálenost od 

Strakonic v km 
Dokončené byty 

2019 
Dokončené byty 

2009-2018 
ORP Strakonice celkem x x 131 880 
Nebřehovice 52,8  7,5  -  2  

 

C1-C5 

++ vývoj počtu obyvatel v obci má dlouhodobě mírně stoupající tendenci 
+ index stáří je mírně pod průměrem ORP, je takřka stabilizovaný 
+/- počet přistěhovalých do obce a počet vystěhovalých je vyrovnaný 
-- počet dokončených bytových jednotek je minimální 

5. Příroda a krajina 

Dle územní studie krajiny zpracované pro ORP Strakonice v roce 2019 se obec nachází v krajinném 
okrsku OK18. Jedná se o prostor utvářený plochou Miloňovickou pahorkatinou pro níž je charakteristický 
členitý strukturně tektonický povrch izolovaných hrásťových vrchů a hřbetů s výraznými zlomovými 
svahy oddělenými širokými údolními sníženinami s relikty neogenních sedimentů a se sedimenty 
navazujícími na sousední prostor Strakonické kotliny. Prostor je středně zalesněný s převahou 
monokulturních porostů borovice a smrku. Lesy tvoří porost vystupujících vrchů a hřbetů a jejich svahů, 
odlesněnou krajinu zemědělské plochy s dominancí orné půdy, scelených bloků uspořádaných podle 
základní osnovy tradiční historické plužiny, vymezených komunikacemi, lesy a vodními toky. Území je 
osídleno menšími venkovskými sídly. 
 

D1: Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) – nevyskytují se 
 
D2: Památné stromy – nevyskytují se 
 
D3: Nadregionální prvky ÚSES  

Obec Výměra obce (ha) ÚSES (ha) ÚSES (%) 
Nebřehovice 517,8 18,5 3,6 

 
D1-D4 

- na území obce se nenachází žádná zvláště chráněná území 
- na území obce se nenachází památné stromy 
- na území obce jsou v malé míře zastoupeny nadregionální prvky ÚSES 
+/- na území obce se nachází ne příliš hustá síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 

Dle územní studie krajiny jižně od zástavby protéká bezejmenný vodní tok IDVT 10273232, který 
odvodňuje celé zájmové území. Na tomto toku a jeho občasném přítoku se nachází několik menších 
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vodních nádrží. Větší vodní nádrž je realizována východně při hranici katastru. Vodní tok IDVT 10273232, 
který je vedený v polní trati je napřímen s minimem doprovodné zeleně. 

S ohledem na konfiguraci terénu byly vyhodnoceny dvě lokality k řešení, které můžou potenciálně 
ohrožovat přítokem povrchových vod zastavěné území Nebřehovic (OZO-020) a zastavěné území místní 
části Zadní Ptákovice (OZO-101). 
Dále je na území obce, v blízkosti zemědělského areálu, stanoven kritický bod KB-029 (ID dle Povis 
10803056), který byl vyhodnocen jako nerizikový. 
1. Doporučení k rozvoji výstavby 
Není navrhováno žádné doporučení. 
2. Protipovodňová ochrana 
OZO-020 a OZO-101 – doporučeno řešit individuálně v případě opakujících se problémů zadáním 
podrobnějšího řešení. 
3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 
Nové vodní plochy nejsou v území vymezeny. 
4. Revitalizace vodních toků a niv 
REV-047 a REV-048 – návrh revitalizace dvou vymezených úseku vodního toku IDVT 10273232. 
Revitalizací je myšleno rozvolnění trasy koryta, doplnění menších průtočných tůní v blízkosti stávající 
vodní nádrže Volyňský rybník a VN na při hranici katastru, součástí bude také provedení výsadby podél 
toku.  
 

E1a: Vodní plochy  
Obec Výměra obce [ha] vodní plocha [ha] vodní plocha [%] 

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Nebřehovice 518 5 0,97 

 
E1b: Významné vodní nádrže – nenachází se 
 
E2a, E2b: Na území obce se nenacházejí záplavová území  
 
E3: Protipovodňová opatření na území obce – nejsou realizována 
 
Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území – nevyskytují se 
 
E5: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 
E6: Ložiska nerostných surovin – nenachází se 
 
E1-E6 

- nízké zastoupení vodních ploch na území obce 
+ protipovodňová opatření – nejsou potřebná 
++ v obci se nenacházejí žádná záplavová území 
+ žádné poddolované území  
++ absence sesuvných území a starých důlních děl 
-  absence ložisek nerostných surovin  

7. Kvalita životního prostředí 

F1: Kvalita ovzduší 

Na celém území obce  se hodnoty polétavého prachu PM10 pohybují v rozmezí 29,1 – 34 µg/m3, což 
jsou střední hodnoty v rámci ORP. Stanovený imisní limit je 50 µg/m3. Hodnoty plynu SO2 jsou na dolní 
hranici. 

F2: Staré zátěže a kontaminované plochy - na území obce se nenacházejí. 

F3: Odpady 
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V obci se nenachází sběrný dvůr, stanoviště tříděného odpadu se nacházejí v okrajových částech sídla 
Nebřehovice (2 x) a v centrální části sídla Zadní Ptákovice (1 x). 
 
F1-F3 

+ dobrá kvalita ovzduší v centrální části obce 
++  absence starých zátěží a kontaminovaných ploch 
+ počet a rozmístění stanovišť tříděného odpadu 

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

G1: Využití ploch v obci  

Název obce 
Země-
dělská 

půda (ha) 

z toho Nezemě-
dělská 

půda (ha) 

 z toho 

Orná 
Trvalý travní 

porost 
Lesní 

pozemek Vodní plochy 

ORP Strakonice celkem 38 082  25 376  11 513  19 331  12 390  1 534  
Nebřehovice 371  306  59  148  107  5  
% z ploch v ORP 0,97 1,21 0,51 0,77 0,86 0,33 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 0,9 % z celkové rozlohy ORP je zastoupení jednotlivých ploch ve 
srovnání s jejich celkovým zastoupením v ORP vyvážené. Oproti lesním pozemkům mírně převažují 
zemědělské půdy. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Zejména centrální a jihovýchodní část správního území ORP Strakonice, kam spadá i obec Nebřehovice 
je  potenciálně ohrožena vodní erozí. Ohrožení půd větrnou erozí je minimální. 

G4: Kvalita půdy  

Na území obce převažují půdy II. a III. tříd ochrany. Z hlediska výnosnosti zemědělské půdy se obec 
nachází v ostatní méně příznivé oblasti OA. 

G1-G4 

+ vyvážené zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
+ vyvážené zastoupení lesních ploch 
- potenciální ohroženost ZPF vodní erozí 
+  zastoupení kvalitních půd, méně příznivá oblast z hlediska výnosnosti ZP   

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  

Obec / 
     Osada 
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Nebřehovice       x         2  D 
   Zadní Ptákovice                1  D 

 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Nebřehovice k obcím s nevyhovující občanskou 
vybaveností. Dostupnost OV je na vyhovující úrovni. 

H2: Vyhodnocení OV dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury:  
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Typ zařízení  Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Vzdělávání a výchova Mateřská škola časová s VHD (Strakonice) 30 min. Ano 
Základní škola časová s VHD (Strakonice) 30 min Ano 

Sociální služby Denní služby/stacionář časová – dojezdová doba  -  „  - 30 min. Ano 
Zdravotnictví  Ambulantní zdravotní péče časová – dojezdová doba  -  „  - 35 min. Ano 
Kultura Knihovna časová - pěší, VHD, auto 15 min. Ano 

Komunitní centrum fyzická pěší docházka - skutečná 800 (615 m) Ne 
Veřejná správa Pošta/přepážka dojezd VHD/autem, vzduš.vzdál. 10 km Ano 
Ochrana obyvatelstva Hasičská zbrojnice DH fyzická pěší docházka - skutečná 1 000 (770 m) Ano 

Stálý úkryt obyvatelstva fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Hřiště Pro předškolní děti fyzická pěší docházka - skutečná 200 (154 m) Ne 

Pro mladší školní děti fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Pro mládež a dospělé fyzická pěší docházka - skutečná 1000 (770 m) Ne 

Veřejná prostranství  sídelně strukturální 1000 m2 / 2 ha 
zastavit.plochy  

Ano 

Veřejná parková zeleň  sídelně strukturální V každém 
obytném sídle 

Ano 

   
H4: Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství v obci jsou dobře dostupná. Jsou tvořena parkovou zelení v kombinaci se 
zpevněnými plochami. 

H1-H4 

-- nevyhovující občanská vybavenost v obci 
-/+ vyhovující dostupnost OV  
- obec neposkytuje služby OV pro širší území  
++ dostatečné plochy veřejných prostranství a jejich dostupnost v obou sídlech 

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

Dopravní infrastruktura 

I1: počet spojů v obcích v ORP Strakonice 

Obec 
Autobus – počet spojů/den Vlak – počet spojů/den Automobil 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Délka 
(km) 

Doba 
(minut) 

Nebřehovice 7 6 7-11 - - - 7 9 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Nebřehovice x x    
   Zadní Ptákovice x     

 
I3: Vyhodnocení DI a TI dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury  

Veřejná 
infrastruktura 

 Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Odstavná stání pro OA Stavby pro bydlení/rekreaci fyzická pěší docházka - skutečná 300 (230 m) Ano 
Veř. hromadná doprava. Stavby pro bydlení/rekreaci  600 - 700 m Ano 
Nakládání s TKO Stanoviště sběru odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 50 m Ano 

Stanoviště tříděného odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 150 m Ne 
Sběrný dvůr fyzická pěší docházka - skutečná 1500 m Ne 

Zásobování vodou Napojení na veřejný vodovod sídelně strukturální celé území  Ano 
Nakládání s odpad.vod. Napojení na veřej. kanalizaci sídelně strukturální nad 50 obyv. Ano 

 

I1-I4 

++ výborné spojení autem (silnice I/22 Horažďovice - Strakonice – Vodňany)  
+  přiměřená frekvence autobusových spojů do Strakonic a okolí 
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+  dobrá dostupnost zastávek v obci 
-  absence železnice 

I5-I8 

++  napojení obou částí obce na vodovod  
+ napojení obce na kanalizaci (chybí kanalizace v osadě Zadní Ptákovice) 
-  absence ČOV 
- absence plynofikace či jiného zdroje CZT 

11. Ekonomické a hospodářské podmínky 

J1: Míra podnikatelské aktivity v letech 2009 - 2019 
Obec / Míra podn.aktivity 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP průměr 93,52 100,88 96,67 98,74 99,60 97,31 98,35 98,58 97,80 

Nebřehovice 64,75 72,46 70,92 77,46 85,11 82,76 84,97 78,95 95,54 
 

J2: Počet nezaměstnaných osob dosažitelných v letech 2009 - 2019  
Obec 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP celkem % 6,60 7,93 6,39 8,09 6,58 5,58 5,09 3,14 2,97 2,93 

Nebřehovice % 7,53 13,54 8,33 5,10 6,00 8,00 2,02 3,96 3,81 1,92 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

Název obce 
2001 

(%) 

2011 

(%) 

Rozdíl 

(%) 

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Nebřehovice 1,8 5,8 4,0 

 
J4a: Vyjížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 

Obec Rok Vyjížďka do: (%) Rok Vyjížďka do: (%) 
Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 

ORP celkem     2011 58,3 41,7 7,2 
Nebřehovice 2001 57,6 42,4 49,6 2011 64,9 35,1 27,4 

 

J4b: Dojížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 
Obec Rok Dojížďka do: (%) Rok Dojížďka do: (%) 

Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 
ORP celkem     2011 65,0 35,0 5,5 
Nebřehovice 2001 100,0 0,0 9,8 2011 100,0 0,0 17,0 

 

J1-J4 

+ průměrná míra podnikatelské aktivity a její rostoucí trend 
++ podprůměrný počet nezaměstnaných osob, dlouhodobě klesající trend 
+/- rostoucí počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, pod průměrem v ORP 
-  nadprůměrné množství vyjíždějících osob (zaměstnání, školy) 

12. Rekreace a cestovní ruch 

K1: Trasy vedoucí obcí  
Druh trasy Trasa Délka trasy 

turistické trasy pěší žlutá odsazená od komunikace 2,7 

 
K1-K2 

+/- pěší trasa cyklotrasa na území obce, absence cyklostezek a hypostezek 
- absence ubytovacích zařízení (viz tabulka OV - kapitola 9)  
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13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

L1: Zdroje požární vody 
OBEC Katastrální území Typ zdroje / název Hydrant 

Nebřehovice Zadní Ptákovice Zdroj požární vody - Rybník ANO 

Nebřehovice Nebřehovice Zdroj požární vody - Rybník na návsi ANO 

 
L2-L4: Zajištění PO - požární zbrojnice, jednotky SDH  

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Nebřehovice x x  
   Zadní Ptákovice    

 
L1-L4 

++ dostatečné zdroje požární vody v obou sídlech obce 
++ hydrantová síť v obou sídlech obce 
++  jednotka SDH a hasičská zbrojnice v obci 
- absence stálého úkrytu obyvatelstva 

14. Hodnoty v území 

Hne 1  návesní prostor s kapličkou sv. Václava 
Hne 2  veřejný prostor návsi kolem rybníčka s parterem zemědělských usedlostí a se 
vzrostlou zelení 
Hne 3  ovocná alej podél komunikace III/1428 z Nebřehovic do Zadních Ptákovic 
Hne 4  výklenková kaplička u polní cesty směrem na Jinín 
Hne 5  centrální prostor s kapličkou v Zadních Ptákovicích 

15. Záměry v území 

Zne 1  vybudování ČOV a dostavba kanalizace – řešeno v ÚP, nerealizováno 
Zne 2  vybudování nového vodního zdroje–prověřit v ÚP, vymezit plochu a trasu vedení řadu 
Zne 3  rozvoj průmyslu, výroby a skladování – plochy vymezeny v ÚP, postupně realizováno 

16. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území 

Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 

 

 

17. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích, zahrnující 
zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, 
vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s 

5,00

4,00

1,67

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj



  

ÚAP ORP STRAKONICE 2020 – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE / ČÁST B – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 93 

 

hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití potenciálů rozvoje 
území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel. 

Pne-1 velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch pro bydlení oproti zastavěnému 
území – prověřit v ÚP potřebu nově vymezených ploch, zejména těch, které zasahují 
necitlivě do volné krajiny 

Pne-2 regionální biokoridor RBK 142 je v ÚP veden odlišně než v ZÚR – v rámci pořízení 
nového ÚP je potřeba uvést do souladu  

Pne-3 potenciální ohrožení zastavěné území Nebřehovic (OZO-020) a zastavěného území 
místní části Zadní Ptákovice (OZO-101) přítokem povrchových vod – prověřit v ÚP a 
navrhnout opatření dle ÚS krajiny pro ORP Strakonice (2019) 

Pne-4 absence cyklotras, hypostezek a cestní sítě v krajině – realizovat KoPÚ, ve 
spolupráci s NJC prověřit možnosti vedení tras na území obce – řešit v ÚP 

Pne-5 nedostatečná občanská vybavenost v obci – v ÚP vymezena nedostatečná plocha 
pro sport a rekreaci. Chybí zejména dětská hřiště a hřiště pro mládež a dospělé – prověřit 
v ÚP vhodné plochy, zajistit realizaci např. pomocí dotačních programů 

Pne-6 nekultivovaný veřejný prostor před obecním úřadem (travnatá plocha se prolíná se 
zpevněným povrchem) – prověřit v ÚS možnosti řešení prostoru 
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Němčice 

1. Širší územní vztahy 

Obec Němčice leží zhruba 7 km severozápadně od Volyně, 
protéká jimi Němčický potok 
První zpráva o této obci pochází z roku 1204, kdy Přemysl 
Otakar I. daroval některé poplatky z této osady klášteru sv. 
Jiří na pražském hradě. 
Klidná a harmonicky působící obec v mírné depresi 
němčického potoka má velice dobré provázání sídla se 
zelení. Veřejné prostory jsou také dostatečně ozeleněny. 
Obec má konstantní počet obyvatel, který je třeba 
stabilizovat vybudováním základní technické a občanské 
vybavenosti. Krajina v okolí má dobrou kostru cestní sítě a 
umožňuje rekreaci v krajině. Na území obce je mnoho 
remízů a liniové zeleně, která drobí lány zemědělské půdy. 
Výhodné by bylo najít nové využití pro zámek a zámecký 
park, což by zvýšilo návštěvnost obce a tím podnítilo ekonomický vzestup sídla. 
 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

NĚMČICE ÚP Němčice    7.1.2013 řeší celé správní území obce Němčice 
ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY nebyla zpracována 
ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY byla zpracována 
ÚS (XY.) - územní studie byla předepsána, ale uplynula podmínka jejího pořízení 
 

 

Vazby na Politiku územního rozvoje ČR 

Přes správní území obce není navržen 
žádný koridor. 

 

Vazby na Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje 

Přes správní území obce není navržen 
žádný koridor. 

 

Obec se nenachází v žádné rozvojové ose 
ani oblasti. 
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2. Prostorové a funkční uspořádání území 

Základní údaje: 

katastrální území:  
Němčice u Volyně 
výměra obce:    
273 ha  
z celého ORP 0,5 % 
nadmořská výška:    
541 m n. m. 
Počet obyvatel:   
107 
 

 

 

 

Obec Němčice si udržuje 
charakter kompaktního 
sídla, hlavní veřejná 
prostranství se nacházejí v 
centrální a východní části 
obce. V severní části 
urbanizovaného území se 
nachází rozsáhlý zámecký 
park. Obcí prochází dvě 
komunikace III. třídy.     

Nově navrhované plochy 
pro zástavbu jsou Územním 
plánem Němčice navrženy 
tak, že navazují na stávající 
zástavbu v obci. Jedná se 

zejména o plochy smíšené obytné, plochy technické infrastruktury a plochy výroby a skladování. 

 
A1-A2 

+ uspořádání území, přirozený venkovský charakter zástavby (až na výjimky) 
++ rozumný poměr nově vymezených zastavitelných ploch oproti zastavěnému území 

  

82%

14%
4%

Srovnání ploch zastavěného území 
a vymezených ploch změn v ÚP

Zastavěné území

Plochy změn BYDLENÍ

Plochy změn OSTATNÍ
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3. Struktura osídlení 

Obec Němčice se 107 obyvateli 
spadá do kategorie „D“ – obce do 1 
000 obyvatel. Osídlení obce si 
zachovává původní historický tvar 
kolem Němčického rybníka a 
místního zámku. Zástavba v obci si 
zachovává vesnický ráz až na 2 
bytové domy v jižní části obce.  

 

 

 

 

 

 

 

B2: Hustota osídlení v obcích ORP Strakonice – vývoj v letech 2009 – 2019 (obyvatel/km2) 
Obec 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP celkem 79,0 78,4 78,2 78,0 78,9 78,7 78,7 78,5 78,9 79,0 78,8 

Němčice 37,7 39,1 40,2 39,9 40,2 38,4 41,7 40,6 37,0 36,3 38,8 
 

B1-B2 

++ obec si zachovává původní historický ráz 
++ hustota obyvatel je hluboko pod průměrem ORP 

4. Sociodemografické podmínky a bydlení 

Vývoj počtu obyvatel v letech 1991 - 2019 

 
 

C1: Věková struktura obyvatelstva, průměrný věk 
Obec Počet obyvatel Prům. 

věk 
Celkem 0 - 14 15 - 64 65 a více 

Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy 

SO ORP 
celkem 

45 305  7 251  3 710  3 541  28 834     14 721  14 113  9 220  3 891  5 329  42,9  

Němčice 104  13  7  6  66  34  32  25  14  11  45,4  

 
C2: Index stáří 

Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Němčice 126,7 135,3 200,0 312,5 218,2 176,9 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Němčice 2 -5 -2 5 1 -2 -5 -8 -11 -10 -4 
 
C4: Výstavba bytových a rodinných domů (SLDB 2001-2011) 

Název obce 
Bytové domy Rodinné domy 

2001 2011 2001 2011 

ORP Strakonice celkem 800  850  7039  7473  
Němčice 2 2 25 29 

 
C5: Počty dokončených bytů v letech 2009 – 2018 a vzdálenost sídel od vybraných center  

Název obce 
Vzdálenost od 

krajsk. města v km 
Vzdálenost od 

Strakonic v km 
Dokončené byty 

2019 
Dokončené byty 

2009-2018 
ORP Strakonice celkem x x 131 880 
Němčice 65,0  18,6  -  -  

 

C1-C5 

+/- vývoj počtu obyvatel v obci je dlouhodobě stabilizovaný 
-/+ index stáří je nad průměrem ORP, má kolísavý vývoj, v posledních letech klesající 
- počet vystěhovalých z obce převyšuje počet přistěhovalých 
-- počet dokončených bytových jednotek minimální 

5. Příroda a krajina 

Dle územní studie krajiny zpracované pro ORP Strakonice v roce 2019 se obec nachází v krajinném 
okrsku OK16. Jedná se o prostor bočního údolí Volyňky potoka Peklov a jeho přítoků tvořící část ploché 
Volyňské vrchoviny. Jde o erozně denudační povrch částečně vymezený strukturními hřbety s kupovitými 
suky. Charakteristické přírodní fenomény jsou především skalní útvary a místy balvany, vodní toky, často 
techniky upravené doprovází břehové porosty vzrostlé zeleně a místy louky. Krajinu údolí tvoří 
nepravidelná mozaika zemědělské půdy, lesů, polí, luk a pastvin. Peklov se postupně zařezává a při ústí 
vstupuje do sousedního údolí Volyňky. Potok vytváří místy úzkou nivu. Nereprezentativní závěr prostoru 
je odvodňován Libětickým potokem. Sídelní struktura je dána převážně menšími vesnicemi situovanými 
do závěrů údolí drobných potoků. Převažující orná půdy je scelena do nepravidelných bloků 
respektujících základní osnovu původní historické plužiny sídel. Místy krajinu dotváří fragmenty prvků 
historického uspořádání krajiny, zejména mezí, které jsou doprovázeny vzrostlou zelení a keři. 
Charakteristické jsou četné dochované prvky historického členění krajiny, zejména meze a remízky, 
místy charakteristické úvozy. 

D1: Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) – nevyskytují se 
 

D2: Památné stromy – nenachází se 
 

D3: Nadregionální prvky ÚSES – nevyskytují se 
 

D1-D4 

- na území obce se nenachází žádná zvláště chráněná území 
- na území obce se nenachází památné stromy 
-- na území obce nejsou zastoupeny nadregionální prvky ÚSES 
+/- na území obce se nachází nepříliš hustá síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 

Dle územní studie krajiny zástavbou obce protéká Němčický potok (IDVT 10252115), na kterém je 
realizovaná ve středu obce vodní nádrž Němčický rybník. Do této vodní nádrže je dále zaústěn 



  

ÚAP ORP STRAKONICE 2020 – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE / ČÁST B – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 98 

 

bezejmenný přítok IDVT 10267109, který odvodňuje severní část katastru obce. Na obou těchto tocích, 
na hranici zástavby, jsou stanoveny kritické body KB-030 (dle Povis 10802309) a KB-031 (dle Povis 
10802310). Oba kritické body byly vyhodnoceny jako rizikové pro níže ležící zástavbu. 

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod byly na území obce identifikovány 
2 problémové lokality. První se nacházejí v jihozápadní části zástavby (OZO-021) a druhá lokalita se 
nachází severovýchodní části zástavby (OZO-022). 

1. Doporučení k rozvoji výstavby - Není navrhováno žádné doporučení. 
2. Protipovodňová ochrana 
SRN-106 – návrh suché retenční nádrže na hranici zástavby na vodním toku Němčický potok. Návrh 
opatření řeší riziko ohrožení zástavby (KB-030) zrychleným odtokem vod z povodí. Návrh byl převzat z 
KoPÚ. 

KB-030 – v povodí kritického bodu je navrhováno v rámci KoPÚ liniová opatření (polní cesty) a svodný 
průleh. Tato opatření zpomalí a usměrní odtok vod (pozn. podrobněji viz část EROZE). 

KB-031 – v povodí kritického bodu je navrhováno v rámci KoPÚ zatravnění stávajících zorněných 
pozemků. Tento návrh zvýší retenční schopnost povodí (pozn. grafiky nezakresleno). 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 
VN-111 – návrh na rozšíření stávající vodní plochy. Návrh byl převzat z KoPÚ. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 
MOK-003 – návrh mokřadu ve vymezeném úseku údolnice při jižní hranici katastru. 

E1a: Vodní plochy  
Obec Výměra obce [ha] vodní plocha [ha] vodní plocha [%] 

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Němčice 275 4 1,45 

 
E1b: Významné vodní nádrže – nenachází se 
 
E2a, E2b: Na území obce se nenacházejí záplavová území  
 
E3: Protipovodňová opatření na území obce – nenachází se 
 
Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území – nevyskytují se 
 
E5: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 
E6: Ložiska nerostných surovin – nevyskytují se 
 
E1-E6 

-/+ nižší zastoupení vodních zdrojů na území obce 
+ protipovodňová opatření – nejsou potřebná 
++ v obci se nenacházejí žádná záplavová území 
+ žádné poddolované území v obci 
++ absence sesuvných území a starých důlních děl 
-  absence ložisek nerostných surovin  

7. Kvalita životního prostředí 

F1: Kvalita ovzduší 

Na celém území obce se hodnoty polétavého prachu PM10 pohybují u dolní hranice v rámci ORP - 21,9 
– 29 µg/m3. Stanovený imisní limit je 50 µg/m3. Hodnoty plynu SO2 jsou na dolní hranici. 

F2: Staré zátěže a kontaminované plochy - na území obce se nenacházejí. 
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F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, jedno stanoviště tříděného odpadu je  umístěno v centrální části obce. 

F1-F3 

++ výborná kvalita ovzduší v centrální části obce 
++  absence starých zátěží a kontaminovaných ploch 
+ počet a rozmístění stanovišť tříděného odpadu 

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

G1: Využití ploch v obci  

Název obce 
Země-
dělská 

půda (ha) 

z toho Nezemě-
dělská 

půda (ha) 

 z toho 

Orná 
Trvalý travní 

porost 
Lesní 

pozemek Vodní plochy 

ORP Strakonice celkem 38 082  25 376  11 513  19 331  12 390  1 534  
Němčice 197  42  148  78  45  4  
% z ploch v ORP 0,52 0,17 1,29 0,40 0,36 0,26 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 0,5 % z celkové rozlohy ORP je zastoupení jednotlivých ploch ve 
srovnání s jejich celkovým zastoupením v ORP mírně nevyvážené. Oproti lesním pozemkům převažují 
zemědělské půdy. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Obec Němčice není  potenciálně ohrožena vodní erozí. Ohrožení půd větrnou erozí je minimální. 

G4: Kvalita půdy  

Na území obce jsou přibližně rovnoměrně zastoupeny půdy všech tříd ochrany. Z hlediska výnosnosti 
zemědělské půdy se obec nachází v ostatní méně příznivé oblasti OA. 

G1-G4 

+ vyvážené zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
+/- nižší zastoupení lesních ploch 
++ nízká potenciální ohroženost ZPF vodní erozí 
+  zastoupení kvalitních i méně kvalitních půd, méně příznivá oblast z hlediska 
výnosnosti zemědělské půdy   

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  

Obec / 
     Osada 
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Němčice       x x     x   1  D 
 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Němčice k obcím s dostatečnou občanskou 
vybaveností. Dostupnost OV je na dobré úrovni. 

H2: Vyhodnocení OV dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury:  
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Typ zařízení  Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Vzdělávání a výchova Mateřská škola časová s VHD (Čestice) 30 min. Ano 
Základní škola časová s VHD (Čestice) 30 min Ano 

Sociální služby Denní služby/stacionář časová – dojezdová doba (Volyně) 30 min. Ano 
Zdravotnictví  Ambulantní zdravotní péče časová – dojezdová doba  -  „  - 35 min. Ano 
Kultura Knihovna časová - pěší, VHD, auto 15 min. Ano 

Komunitní centrum fyzická pěší docházka - skutečná 800 (615 m) Ano 
Veřejná správa Pošta/přepážka dojezd VHD/autem, vzduš.vzdál. 10 km Ano 
Ochrana obyvatelstva Hasičská zbrojnice DH fyzická pěší docházka - skutečná 1 000 (770 m) Ano 

Stálý úkryt obyvatelstva fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Hřiště Pro předškolní děti fyzická pěší docházka - skutečná 200 (154 m) Ne 

Pro mladší školní děti fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Pro mládež a dospělé fyzická pěší docházka - skutečná 1000 (770 m) Ne 

Veřejná prostranství  sídelně strukturální 1000 m2 / 2 ha 
zastavit.plochy  

Ano 

Veřejná parková zeleň  sídelně strukturální V každém 
obytném sídle 

Ano 

   
H4: Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství v obci jsou dobře dostupná. Jsou tvořena parkovou zelení v kombinaci se 
zpevněnými plochami. 

H1-H4 

+/- dostatečná občanská vybavenost v obci 
+ dobrá dostupnost OV  
- obec neposkytuje služby OV pro širší území  
+ Dostatečné plochy veřejných prostranství a jejich dostupnost v obci 

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

Dopravní infrastruktura 

I1: počet spojů v obcích v ORP Strakonice 

Obec 
Autobus – počet spojů/den Vlak – počet spojů/den Automobil 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Délka 
(km) 

Doba 
(minut) 

Němčice 6 7 26-35 - - - 14 16 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Němčice  x x   
 

I3: Vyhodnocení DI a TI dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury  
Veřejná 
infrastruktura 

 Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Odstavná stání pro OA Stavby pro bydlení/rekreaci fyzická pěší docházka - skutečná 300 (230 m) Ano 
Veř. hromadná doprava. Stavby pro bydlení/rekreaci  600 - 700 m Ano 
Nakládání s TKO Stanoviště sběru odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 50 m Ano 

Stanoviště tříděného odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 150 m Ne 
Sběrný dvůr fyzická pěší docházka - skutečná 1500 m Ne 

Zásobování vodou Napojení na veřejný vodovod sídelně strukturální celé území  Ne 
Nakládání s odpad.vod. Napojení na veřej. kanalizaci sídelně strukturální nad 50 obyv. Ano 

 

I1-I4 

+/- dostatečné spojení autem (silnice III. tř.) 
+/-  přiměřená frekvence autobusových spojů do Strakonic, Volyně a okolí 
+  dobrá dostupnost zastávek v obci 
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- absence železnice 

I5-I8 

-- absence napojení obce na vodovod  
++ napojení obce na kanalizaci 
+ existence ČOV 
- absence plynofikace či jiného zdroje CZT 

11. Ekonomické a hospodářské podmínky 

J1: Míra podnikatelské aktivity v letech 2009 - 2019 
Obec / Míra podn.aktivity 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP průměr 93,52 100,88 96,67 98,74 99,60 97,31 98,35 98,58 97,80 

Němčice 114,29 105,26 117,12 101,85 117,65 108,91 110,00 134,62 140,19 
 

J2: Počet nezaměstnaných osob dosažitelných v letech 2009 - 2019  
Obec 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP celkem % 6,60 7,93 6,39 8,09 6,58 5,58 5,09 3,14 2,97 2,93 

Němčice % 11,27 17,57 13,51 19,44 15,71 8,57 7,25 5,88 6,15 4,55 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

Název obce 
2001 

(%) 

2011 

(%) 

Rozdíl 

(%) 

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Němčice 2,4 5,1 2,7 

 
J4a: Vyjížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 

Obec Rok Vyjížďka do: (%) Rok Vyjížďka do: (%) 
Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 

ORP celkem     2011 58,3 41,7 7,2 
Němčice 2001 60,0 40,0 46,7 2011 61,9 38,1 18,4 

 

J4b: Dojížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 
Obec Rok Dojížďka do: (%) Rok Dojížďka do: (%) 

Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 
ORP celkem     2011 65,0 35,0 5,5 
Němčice 2001 100,0 0,0 2,8 2011 100,0 0,0 3,5 

 

J1-J4 

++ nadprůměrná míra podnikatelské aktivity a její rostoucí tendence 
-/+ nadprůměrný počet nezaměstnaných osob, dlouhodobě klesající trend 
+/- rostoucí počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, pod průměrem v ORP 
-  nadprůměrné množství vyjíždějících osob (zaměstnání, školy) 

12. Rekreace a cestovní ruch 

K1: Trasy vedoucí obcí  
Druh trasy Trasa Délka trasy 

CT 121 Smědeč – Žichovice (Víska, Nová Ves, Hoslovice, Němčice, Střídka, 
Doubravice u Volyně, Volyně, Nišovice) 

72 

 
K1-K2 

+/- cyklotrasa procházejí centrem obce, absence pěších tras a hypostezek 
- absence ubytovacích zařízení (viz tabulka OV - kapitola 9)  

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 
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L1: Zdroje požární vody 
OBEC Katastrální území Typ zdroje / název Hydrant 

Němčice Němčice Zdroj požární vody - Požární nádrž Na Drahách  

Němčice Němčice Další zdroj vody - Němčický rybník  

 
L2-L4: Zajištění PO - požární zbrojnice, jednotky SDH  

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Němčice x x  

 
L1-L4 

++ dostatečné zdroje požární vody v obci 
- není hydrantová síť v sídle Cehnice 
++  jednotka SDH a hasičská zbrojnice v obci 
- absence stálého úkrytu obyvatelstva 

14. Hodnoty v území 

Hnč 1   zámek s parkem 
Hnč 2   veřejný prostor Němčického rybníku se vzrostlými lípami 
Hnč 3   výklenková kaplička u silnice na Střídku 
Hnč 4   oboustranná alej z Němčic do Hoslovic 
Hnč 5   špýchar na západní straně obce 
Hnč 6 Historická alej stromů s charakterem významného krajinného prvku 

15. Záměry v území 

Znč 1   vybudování veřejného vodovodu – návrh tras sítí řešen v ÚP 
Znč 2   obnova staré cesty do Hodějova – řešeno v ÚP, nerealizováno 

16. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území 

Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 

 

 

17. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích, zahrnující 
zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, 
vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s 
hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití potenciálů rozvoje 
území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel. 

2,92

6,00

0,56

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Pnč-1 nedostatečná občanská vybavenost v obci – v ÚP nevymezeny nové plochy pro OV 
či sport a rekreaci. Chybí zejména dětská hřiště a hřiště pro mládež a dospělé – prověřit 
v ÚP vhodné plochy, zajistit realizaci např. využitím dotačních programů 

Pnč-2 ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod - 2 problémové lokality. V 
jihozápadní části zástavby (OZO-021) a v severovýchodní části zástavby (OZO-022) – 
prověřit v ÚP možnosti ochrany zástavby, postupovat dle doporučení ÚS krajiny ORP 
Strakonice (2019) 

Pnč-3 LBC-5 je  umístěno do uzavřeného prostoru zámeckého parku (obehnán zdí) – 
prověřit v ÚP vhodnost navrženého řešení (vycházet z doporučení ÚS krajiny ORP 
Strakonice (2019) 

Pnč-4 absence pěších tras a hypostezek na území obce – na základě realizovaných KoPÚ a 
ve spolupráci s KČT prověřit možnost vedení tras na území obce – řešit v ÚP 



  

ÚAP ORP STRAKONICE 2020 – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE / ČÁST B – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 104 

 

Němětice 

1. Širší územní vztahy 

Obec Němětice se nalézá zhruba 8 km jižně od Strakonic 
nad ústím potoka Peklov do řeky Volyňky. 
Obec má bohatou historii, neboť krajina byla osídlena již v 
pravěku. Nachází se tu stopy kamenného valu halštatského 
hradiště. První zmínka o obci však pochází až z roku 1315. 
Obec Němětice je velice dobře dopravně napojena na 
silnici I/4. Prochází tudy také hlavní tah na rekreační areály 
Zadov a Churáňov. Ve vazbě na silnici I/4 jsou v obci 
objekty výroby a skladovací plochy. Služeb a občanské 
vybavenosti však v obci tolik není. Obec má setrvalý stav 
obyvatel a nepředpokládá se větší potřeba bytové 
výstavby. Obec by měla zatraktivnit své veřejné prostory a 
zajistit krátkodobou rekreaci místních obyvatel. Krajina je 
vcelku dobře prostupná, hodnotou je pěší spojení do nedaleké Volyně. 
 

Stav územně plánovací dokumentace obce 

NĚMĚTICE 
ÚP Němětice ÚR, ÚS (Z1,Z3) 12.3.2010 řeší celé správní území obce Němětice 
Změna č. 1 ÚP 
Němětice   29.12.2010 

vymezení nové zastavitelné plochy Z14 
pro výrobu a skladování 

ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY nebyla zpracována 
ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY byla zpracována 
ÚS (XY.) - územní studie byla předepsána, ale uplynula podmínka jejího pořízení 
 

Vazby na Politiku územního rozvoje ČR 

Přes správní území obce není navržen 
žádný koridor 
 

Vazby na Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje 

Přes správní území obce je navržen: 

Koridor D5/3 - Silnice I/4 - úsek Strunkovice 
nad Volyňkou - Volyně (jižní okraj) 
 

Obec se nachází v rozvojové ose N-OS1 

Úkoly vyplývající z nadřazených ÚPD - viz 
kapitola 1 Podkladů pro rozbor udržitelného 
rozvoje území „část A“ - 
témata: Politika územního rozvoje ČR a  
Zásady územního rozvoje Jihočeského 
kraje.  
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2. Prostorové a funkční uspořádání území 

 Základní údaje: 

katastrální území:  
Němětice 
výměra obce:    
368 ha  
z celého ORP 0,6 % 
nadmořská výška:    
348 m n. m. 
Počet obyvatel:   
109 
 

 

 

 

 Obec Němětice si udržuje 
charakter kompaktního 
sídla, hlavní veřejná 
prostranství se nacházejí 
v centrální části obce. Jižně 
a severně od 
urbanizovaného území obce 
se nachází nevelké chatové 
osady. Obcí prochází 
komunikace III. třídy.    

Nově navrhované plochy 
pro zástavbu jsou Územním 
plánem Němětice navrženy 
tak, že navazují na stávající 

zástavbu v obci. Jedná se zejména o plochy smíšené obytné, plochy rekreace a plochy výroby a 
skladování. 

A1-A2 

+/- uspořádání území, venkovský charakter zástavby, významné zastoupení výrobních 
areálů v těsné blízkosti lokalit pro bydlení 
- velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch pro bydlení oproti zastavěnému 
území 

  

68%

31%

1%

Srovnání ploch zastavěného území 
a vymezených ploch změn v ÚP

Zastavěné území

Plochy změn BYDLENÍ

Plochy změn OSTATNÍ
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3. Struktura osídlení 

Obec Němětice se 109 obyvateli 
spadá do kategorie „D“ – obce 
do 1 000 obyvatel.  

Zástavba rodinných domů v obci 
si zachovává vesnický ráz. 
Osídlení obce si původní 
historický tvar ne zachovává -   
dominantně se uplatňují výrobní 
a zemědělské areály obklopující 
obec prakticky ze všech stran. 

 

 

 

 

 

B2: Hustota osídlení v obcích ORP Strakonice – vývoj v letech 2009 – 2019 (obyvatel/km2) 

Obec 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP celkem 79,0 78,4 78,2 78,0 78,9 78,7 78,7 78,5 78,9 79,0 78,8 

Němětice 26,6 31,5 30,9 30,1 30,4 33,4 31,2 30,1 29,5 29,0 29,5 

 
B1-B2 

- obec si nezachovává původní historický ráz 
++ hustota obyvatel je hluboko pod průměrem ORP 

4. Sociodemografické podmínky a bydlení 

Vývoj počtu obyvatel v letech 1991 - 2019 

 
 
C1: Věková struktura obyvatelstva, průměrný věk 

Obec Počet obyvatel Prům. 
věk 

Celkem 0 - 14 15 - 64 65 a více 

Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy 

SO ORP 
celkem 

45 305  7 251  3 710  3 541  28 834     14 721  14 113  9 220  3 891  5 329  42,9  

Němětice 112  21  9  12  66  33  33  25  10  15  41,7  

 
C2: Index stáří 

Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Němětice 122,7 121,1 121,1 120,0 158,8 105,0 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Němětice -8 -4 8 11 5 3 -1 -1 -6 -1 5 
 
C4: Výstavba bytových a rodinných domů (SLDB 2001-2011) 

Název obce 
Bytové domy Rodinné domy 

2001 2011 2001 2011 

ORP Strakonice celkem 800  850  7039  7473  
Němětice 1 1 29 32 

 
C5: Počty dokončených bytů v letech 2009 – 2018 a vzdálenost sídel od vybraných center  

Název obce 
Vzdálenost od 

krajsk. města v km 
Vzdálenost od 

Strakonic v km 
Dokončené byty 

2019 
Dokončené byty 

2009-2018 
ORP Strakonice celkem x x 131 880 
Němětice 60,0  10,2  -  2  

 

C1-C5 

+ vývoj počtu obyvatel v obci je dlouhodobě stabilizovaný 
+ index stáří je pod průměrem ORP, má mírně klesající tendenci 
+ počet přistěhovalých do obce převyšuje počet vystěhovalých 
-- počet dokončených bytových jednotek je minimální 

5. Příroda a krajina 

Dle územní studie krajiny zpracované pro ORP Strakonice v roce 2019 se obec nachází v krajinném 
okrsku OK17. Jedná se o prostor hlubokého údolí Volyňky a jejích přítoků tvořící členitou část jinak 
ploché Volyňské vrchoviny. Jde o erozně denudační povrch vymezený strukturními hřbety s kupovitými 
suky. Krajinu údolí tvoří členitá mozaika zemědělské krajiny s lesy na návrších. Volyňka vytvořila na dně 
údolí místy širokou údolní nivu, do níž je umístěno několik sídel s těžištěm v městě Volyně. Sídelní 
struktura je členěna do dvou úrovní, podél Volyňky v její ose, v terasách nad Volyňkou ve svazích údolí. 
Charakteristické jsou četné dochované prvky historického členění krajiny, zejména meze a remízky, 
místy charakteristické úvozy. K Volyňce je situováno několik specifických prostorů s historickými mlýny 
a hradišti.  

D1: Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) – nevyskytují se 
 
D2: Památné stromy – nevyskytují se 
 

D3: Nadregionální prvky ÚSES  
Obec Výměra obce (ha) ÚSES (ha) ÚSES (%) 

Němětice 368,4 36,4 9,9 
 
D1-D4 

- na území obce se nenachází žádná zvláště chráněná území 
- na území obce se nenachází památné stromy 
++ na území obce jsou hojně zastoupeny nadregionální prvky ÚSES 
- na území obce se nachází poměrně řídká síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 

Dle územní studie krajiny podél jižní části zástavby obce protéká vodní tok Peklov (IDVT 10100374), 
pro který jsou stanovena záplavová území. Z analýzy záplavového území vyplynulo, že je rozlivem vod 
ohroženo několik nemovitostí v blízkosti toku. Vodní tok Peklov se vlévá při východním okraji zástavby 
do vodního toku Volyňka (IDVT 10100077), který má také stanovena záplavová území. V blízkosti 
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soutoku těchto toků je rozlivem vod ohroženo cca 5 nemovitostí. V zástavbě se do vodního toku Peklov 
vlévá jeden bezejmenný vodní tok IDVT 10261395, na kterém byl stanoven kritický bod KB-032 (dle 
Povis 10802203). Vzhledem k tomu, že se v povodí toku nacházejí zorněné pozemky a tok je v zástavbě 
veden v korytě, které se 2x lomí téměř do pravého úhlu, bylo stanoveno ohrožení 2-3 nemovitostí pod 
tímto kritickým bodem. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 
Je doporučeno nerozšiřovat zástavbu v záplavovém území vodního toku Peklov a dbát na důsledné 
dodržování stanovených omezení v záplavových územích dle „Vodního zákona“. 

2. Protipovodňová ochrana 
PO-106 – vymezený rizikový úsek vodního toku Peklov, dle ÚP jsou v okolí toku a na toku navrhována 
protipovodňová opatření. Doporučujeme zadat studii, která prověří účelnost a technické parametry 
navrhovaných záměrů (PO-006). 

KB-032 – v případě opakujících se problémů doporučujeme posoudit možné úpravy toku v zástavbě 
zadáním podrobnějšího posouzení. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch - Nejsou vymezeny. 
4. Revitalizace vodních toků a niv - Není navrhováno. 
 

E1a: Vodní plochy  
Obec Výměra obce [ha] vodní plocha [ha] vodní plocha [%] 

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Němětice 369 7 1,90 

 
E1b: Významné vodní nádrže – nenachází se 
 
E2a: Velikost záplavových území v ORP Strakonice  

Obec 
Výměra 
obce (ha) 

Q005 (ha) Q005 (%) Q020 (ha) Q020 (%) Q100 (ha) Q100 (%) 

Němětice 368,4 28,2 7,7 44,8 12,2 58,0 15,8 
 
E2b: Podíl aktivních záplavových území na území obcí  

Obec Výměra obce (ha) QAZ (ha) QAZ (%) 

Němětice 368,4 27,5 7,5 
 
E3: Protipovodňová opatření na území obce  

obec typ 
Němětice Pevné konstrukce (ohrázování toku) 

 
Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území – nevyskytují se 
 
E5: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 
E6: Ložiska nerostných surovin území – nevyskytují se 
 
E1-E6 

++ významné zastoupení vodních ploch na území obce 
+ realizovaná protipovodňová opatření 
-- v obci se nachází rozsáhlá záplavová území 
+  žádné poddolované území v obci 
++ absence sesuvných území a starých důlních děl 
-  absence ložisek nerostných surovin  

7. Kvalita životního prostředí 
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F1: Kvalita ovzduší 

Na celém území obce  se hodnoty polétavého prachu PM10 pohybují v rozmezí 29,1 – 34 µg/m3, což 
jsou střední hodnoty v rámci ORP. Stanovený imisní limit je 50 µg/m3. Hodnoty plynu SO2 jsou na dolní 
hranici. 

F2: Staré zátěže a kontaminované plochy - na území obce se nenacházejí. 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, jedno stanoviště tříděného odpadu je  umístěno v centrální části obce. 

F1-F3 

- kvalita ovzduší v centrální části obce 
++  absence starých zátěží a kontaminovaných ploch 
++ počet a rozmístění stanovišť tříděného odpadu 

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

G1: Využití ploch v obci  

Název obce 
Země-
dělská 

půda (ha) 

z toho Nezemě-
dělská 

půda (ha) 

 z toho 

Orná 
Trvalý travní 

porost 
Lesní 

pozemek Vodní plochy 

ORP Strakonice celkem 38 082  25 376  11 513  19 331  12 390  1 534  
Němětice 266  189  70  104  60  7  
% z ploch v ORP 0,70 0,74 0,61 0,54 0,48 0,46 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 0,6 % z celkové rozlohy ORP je zastoupení jednotlivých ploch ve 
srovnání s jejich celkovým zastoupením v ORP takřka vyvážené. Oproti lesním pozemkům mírně 
převažují zemědělské půdy. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Zejména centrální a jihovýchodní část správního území ORP Strakonice, kam spadá i obec Němětice je  
potenciálně ohrožena vodní erozí. Ohrožení půd větrnou erozí je minimální. 

G4: Kvalita půdy  

Na území obce převažují půdy I. a V. třídy ochrany. Z hlediska výnosnosti zemědělské půdy se obec 
nachází v ostatní méně příznivé oblasti OA. 

G1-G4 

+ vyvážené zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
+ vyvážené zastoupení lesních ploch 
- potenciální ohroženost ZPF vodní erozí 
+  zastoupení kvalitních i méně kvalitních půd, méně příznivá oblast z hlediska 
výnosnosti zemědělské půdy   

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  
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Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Cehnice k obcím s nevyhovující občanskou 
vybaveností. Dostupnost OV je na vyhovující úrovni. 

H2: Vyhodnocení OV dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury:  

Typ zařízení  Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Vzdělávání a výchova Mateřská škola časová s VHD (Čestice) 30 min. Ano 
Základní škola časová s VHD (Čestice) 30 min Ano 

Sociální služby Denní služby/stacionář časová – dojezdová doba (Volyně) 30 min. Ano 
Zdravotnictví  Ambulantní zdravotní péče časová – dojezdová doba  -  „  - 35 min. Ano 
Kultura Knihovna časová - pěší, VHD, auto (Volyně) 15 min. Ano 

Komunitní centrum fyzická pěší docházka - skutečná 800 (615 m) Ne 
Veřejná správa Pošta/přepážka dojezd VHD/autem, vzduš.vzdál. 10 km Ano 
Ochrana obyvatelstva Hasičská zbrojnice DH fyzická pěší docházka - skutečná 1 000 (770 m) Ne 

Stálý úkryt obyvatelstva fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Hřiště Pro předškolní děti fyzická pěší docházka - skutečná 200 (154 m) Ne 

Pro mladší školní děti fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Pro mládež a dospělé fyzická pěší docházka - skutečná 1000 (770 m) Ne 

Veřejná prostranství  sídelně strukturální 1000 m2 / 2 ha 
zastavit.plochy  

Ano 

Veřejná parková zeleň  sídelně strukturální V každém 
obytném sídle 

Ne 

   
H4: Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství v obci nejsou dobře dostupná, nachází se podél komunikace III. třídy procházející 
obcí. Jsou tvořena především zpevněnými plochami. 
 
H1-H4 

-- nevyhovující občanská vybavenost v obci 
- horší dostupnost OV  
- obec neposkytuje služby OV pro širší území  
-- nedostatečné plochy veřejných prostranství a jejich dostupnost v obci 

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

Dopravní infrastruktura 

I1: počet spojů v obcích v ORP Strakonice 

Obec 
Autobus – počet spojů/den Vlak – počet spojů/den Automobil 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Délka 
(km) 

Doba 
(minut) 

Němětice 10 10 11-14 - - - 9 12 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Němětice x x  x  
 

I3: Vyhodnocení DI a TI dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury  
Veřejná 
infrastruktura 

 Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Odstavná stání pro OA Stavby pro bydlení/rekreaci fyzická pěší docházka - skutečná 300 (230 m) Ano 
Veř. hromadná doprava. Stavby pro bydlení/rekreaci  600 - 700 m Ano 
Nakládání s TKO Stanoviště sběru odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 50 m Ano 

Stanoviště tříděného odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 150 m Ne 
Sběrný dvůr fyzická pěší docházka - skutečná 1500 m Ne 
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Veřejná 
infrastruktura 

 Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Zásobování vodou Napojení na veřejný vodovod sídelně strukturální celé území  Ano 
Nakládání s odpad.vod. Napojení na veřej. kanalizaci sídelně strukturální nad 50 obyv. Ano 

 

I1-I4 

+ dobré spojení autem (silnice I/4 Strakonice – Volyně)  
+  dobrá frekvence autobusových spojů do Strakonic a okolí 
+/-  dostupnost zastávek v obci 
-/+  železnice na území obce, zastávka v obci Strunkovice (cca 1 km od centra obce) 

I5-I8 

++  napojení obce na vodovod  
++ napojení obce na kanalizaci 
-  absence ČOV 
++ plynofikace obce 

11. Ekonomické a hospodářské podmínky 

J1: Míra podnikatelské aktivity v letech 2009 - 2019 
Obec / Míra podn.aktivity 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP průměr 93,52 100,88 96,67 98,74 99,60 97,31 98,35 98,58 97,80 

Němětice 89,43 94,83 117,12 100,92 100,92 99,10 121,50 125,00 137,61 
 

J2: Počet nezaměstnaných osob dosažitelných v letech 2009 - 2019  
Obec 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP celkem % 6,60 7,93 6,39 8,09 6,58 5,58 5,09 3,14 2,97 2,93 

Němětice % 4,05 10,81 5,48 8,22 4,48 5,97 1,54 2,99 3,17 4,55 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

Název obce 2001 (%) 2011 (%) Rozdíl (%) 

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Němětice 0,0 2,0 2,0 
 

J4a: Vyjížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 
Obec Rok Vyjížďka do: (%) Rok Vyjížďka do: (%) 

Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 
ORP celkem     2011 58,3 41,7 7,2 
Němětice 2001 70,3 29,7 31,9 2011 58,8 41,2 14,8 

 

J4b: Dojížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 
Obec Rok Dojížďka do: (%) Rok Dojížďka do: (%) 

Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 
ORP celkem     2011 65,0 35,0 5,5 
Němětice 2001 100,0 0,0 9,5 2011 100,0 0,0 0,9 

 

J1-J4 

++ nadprůměrná míra podnikatelské aktivity, rostoucí tendence 
- nadprůměrný počet nezaměstnaných osob, kolísavý vývoj 
+/- rostoucí počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, hluboko pod průměrem v ORP 
-  nadprůměrné množství vyjíždějících osob (zaměstnání, školy) 

12. Rekreace a cestovní ruch 

K1: Trasy vedoucí obcí  
Druh trasy Trasa Délka trasy 

1072 Čepřovice – Sudoměř (Sudoměř, Mladějovice, Cehnice, Paračov, Kváskovice, Skály) 18 km 



  

ÚAP ORP STRAKONICE 2020 – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE / ČÁST B – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 112 

 

K1-K2 

+/- pěších trasa procházející obcí, absence cyklotras a hypostezek 
- ubytovacích zařízení (viz tabulka OV - kapitola 9)  

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

L1: Zdroje požární vody 
OBEC Katastrální území Typ zdroje / název Hydrant 

Němětice Němětice Zdroj požární vody - Potok Peklov  

 
L2-L4: Zajištění PO - požární zbrojnice, jednotky SDH  

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Němětice   Bez jednotky SDH, PO zajišťuje obec Nihošovice 

 
L1-L4 

+ zdroj požární vody v obci 
- hydrantová síť není 
--  absence jednotky SDH a hasičské zbrojnice 
- absence stálého úkrytu obyvatelstva 

14. Hodnoty v území 

Hnm 1   hradiště Hradec 
Hnm 2   centrální veřejný prostor s kaplí Panny Marie Karmelské 
Hnm 3   venkovská usedlost čp. 2 a 29 
Hnm 4   izolační zeleň kolem zemědělského areálu 
Hnm 5   pěší spojení do Volyně 
Hnm 6   roubenka čp. 9 

15. Záměry v území 

Znm 1   stavba ČOV a dostavba kanalizačních řadů – trasy vymezeny v ÚP 
Znm 2   protipovodňová opatření na Volyňce – částečně realizováno 
Znm 3   protipovodňová opatření na Peklovském potoce – řešeno v ÚP 

16. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území 

Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 
 

 

 

 

-0,42

4,67

3,33

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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17. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích, zahrnující 
zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, 
vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s 
hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití potenciálů rozvoje 
území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel. 

Pnm-1 velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch pro bydlení oproti zastavěnému 
území  – prověřit v ÚP potřebu nově vymezených ploch, zejména těch, které zasahují 
necitlivě do volné krajiny 

Pnm-2 síť lokálních prvků ÚSES nenavazuje na lokální síť ÚSES v obci Strunkovice – 
prověřit možná řešení v návaznosti na ÚS krajiny ORP Strakonice (2019) – řešit v ÚP  

Pnm-3 nedostatečná občanská vybavenost v obci – v ÚP nevymezeny plochy pro OV či sport 
a rekreaci. Chybí zejména dětská hřiště a hřiště pro mládež a dospělé – prověřit v ÚP 
vhodné plochy, zajistit realizaci např. využitím dotačních programů 

Pnm-4 absence cyklotras a hypostezek na území obce – na základě realizovaných KoPÚ a 
ve spolupráci s NJC prověřit možnost vedení tras na území obce – řešit v ÚP 

Pnm-5 potenciální ohroženost ZPF vodní erozí – v ÚP navrhnout protierozní opatření dle ÚS 
krajiny pro ORP Strakonice (2019) 
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Nihošovice 

1. Širší územní vztahy 

Obec Nihošovice se nachází zhruba 3 km od Volyně a asi 9 
km jihozápadně od Strakonic při ústí Nihošovického potoka 
do potoka Peklov. 

První písemný záznam je z 1. poloviny 14. století, držitelem 
majetku byl pravděpodobně Buden. 

Historické jádro obce bylo pod Nihošovským zámkem, toto 
prostředí bylo však v minulosti trvale znehodnoceno 
výstavbou zeměď. areálu. Rozvolněný charakter zástavby 
byl časem doplněn dalšími objekty a původní urbanismus 
zanikl. V obci je několik podnikatelských subjektů, základní 
občanská vybavenost a dobré podmínky pro krátkodobou 
rekreaci. Okolní krajina je morfologicky zajímavá díky 
zářezu potoka Peklov, s četnými lesními plochami a liniovou 
zelení. Je nutné se vyvarovat další chaotické výstavbě kolem silnice III třídy a rozpínání sídla směrem 
do volné krajiny. 
 

Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

NIHOŠOVICE 

ÚP Nihošovice ÚS (VS.1) 29.8.2008 řeší celé správní území obce Nihošovice 

Změna č. 1 ÚP 
Nihošovice 

zkrácený postup pořizování dle 
§ 55a, b SZ, na základě zprávy 
o uplatňování, zpracovává se 
návrh pro veřejné projednání     

ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY nebyla zpracována 
ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY byla zpracována 
ÚS (XY.) - územní studie byla předepsána, ale uplynula podmínka jejího pořízení 
 

Vazby na Politiku územního rozvoje ČR 

Přes správní území obce není navržen 
žádný koridor. 

 

Vazby na Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje 

Přes správní území obce není navržen 
žádný koridor. 

 

Obec se nenachází v žádné rozvojové ose 
ani oblasti. 
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2. Prostorové a funkční uspořádání území 

Základní údaje: 

katastrální území:  
Nihošovice, Jetišov 
výměra obce:    
894 ha  
z celého ORP 1,6 % 
nadmořská výška:    
450 m n. m. 
Počet obyvatel:   
306 
 

 

 

 

Obec je tvořena hlavním 
sídlem Nihošovice a několika 
odtrženými satelity z nichž 
největší je Jetišov nacházející 
se cca 4 km severozápadně 
od Nihošovic. Dále jsou to 
místní části Lesní Chalupy, 
Zbudov a Valcha, které jsou 
zastoupeny jen jednou či 
několika málo usedlostmi.  

Nově navrhované plochy pro 
zástavbu jsou Územním 
plánem navrženy tak, že 
navazují na stávající zástavbu 

v obci, v některých případech, zejména v osadě Jetišov necitlivě zabíhají do volné krajiny. Jedná se 
zejména o plochy smíšené obytné a plochy výroby a skladování.  

 
A1-A2 

+ uspořádání území: přirozený venkovský charakter zástavby (až na výjimky) 
++ odpovídající poměr nově vymezených zastavitelných ploch oproti zastavěnému 
území 

  

72%

14%

14%

Srovnání ploch zastavěného území 
a vymezených ploch změn v ÚP

Zastavěné území

Plochy změn BYDLENÍ

Plochy změn OSTATNÍ
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3. Struktura osídlení 

 Obec Nihošovice s 306 
obyvateli spadá do kategorie 
„D“ – obce do 1000 obyvatel. 
Osídlení obce si zachovává 
původní historický tvar. 
Zástavba v obci si zachovává 
vesnický ráz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2: Hustota osídlení v obcích ORP Strakonice – vývoj v letech 2009 – 2019 (obyvatel/km2) 

Obec 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP celkem 79,0 78,4 78,2 78,0 78,9 78,7 78,7 78,5 78,9 79,0 78,8 

Nihošovice 28,6 32,4 32,0 33,2 34,2 34,7 34,0 33,5 33,9 33,2 34,2 

 
B1-B2 

+ obec si zachovává původní historický ráz 
++ hustota obyvatel je hluboko pod průměrem ORP 

4. Sociodemografické podmínky a bydlení 

Vývoj počtu obyvatel v letech 1991 - 2019 

 
 
C1: Věková struktura obyvatelstva, průměrný věk 

Obec Počet obyvatel Prům. 
věk 

Celkem 0 - 14 15 - 64 65 a více 

Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy 

SO ORP 
celkem 

45 305  7 251  3 710  3 541  28 834     14 721  14 113  9 220  3 891  5 329  42,9  

Nihošovice 300  45  16  29  208  115  93  47  21  26  40,3  

 
C2: Index stáří 

Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Nihošovice 151,9 146,7 107,7 95,7 104,7 134,1 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nihošovice 58 40 32 24 29 17 30 24 22 22 25 
 
C4: Výstavba bytových a rodinných domů (SLDB 2001-2011) 

Název obce 
Bytové domy Rodinné domy 

2001 2011 2001 2011 
ORP Strakonice celkem 800  850  7039  7473  
Nihošovice 6 7 67 71 

 
C5: Počty dokončených bytů v letech 2009 – 2018 a vzdálenost sídel od vybraných center  

Název obce 
Vzdálenost od 

krajsk. města v km 
Vzdálenost od 

Strakonic v km 
Dokončené byty 

2019 
Dokončené byty 

2009-2018 
ORP Strakonice celkem x x 131 880 
Nihošovice 61,2  13,0  4  6  

 

C1-C5 

+ vývoj počtu obyvatel v obci měl mírně stoupající tendenci od roku 2005 je stabilní  
- index stáří je mírně nad průměrem ORP, v posledních letech má rostoucí tendenci 
- počet vystěhovalých z obce převyšuje počet přistěhovalých  
-/+ počet dokončených bytových jednotek je mírně pod průměrem ORP 

5. Příroda a krajina 

Dle územní studie krajiny zpracované pro ORP Strakonice v roce 2019 se obec nachází v krajinném 
okrsku OK16. Jedná se o prostor bočního údolí Volyňky potoka Peklov a jeho přítoků tvořící část ploché 
Volyňské vrchoviny. Jde o erozně denudační povrch částečně vymezený strukturními hřbety s kupovitými 
suky. Charakteristické přírodní fenomény jsou především skalní útvary a místy balvany, vodní toky, často 
techniky upravené doprovází břehové porosty vzrostlé zeleně a místy louky. Krajinu údolí tvoří 
nepravidelná mozaika zemědělské půdy, lesů, polí, luk a pastvin. Peklov se postupně zařezává a při ústí 
vstupuje do sousedního údolí Volyňky. Potok vytváří místy úzkou nivu. Nereprezentativní závěr prostoru 
je odvodňován Libětickým potokem. Sídelní struktura je dána převážně menšími vesnicemi situovanými 
do závěrů údolí drobných potoků, Nihošovice jsou umístěny na dno údolí Peklova k soutoku s 
Nihošovickým potokem. Převažující orná půda je scelena do nepravidelných bloků respektujících základní 
osnovu původní historické plužiny sídel. Místy krajinu dotváří fragmenty prvků historického uspořádání 
krajiny, zejména mezí, které jsou doprovázeny vzrostlou zelení a keři. Charakteristické jsou četné 
dochované prvky historického členění krajiny, zejména meze a remízky, místy charakteristické úvozy. 
Obraz Nihošovic a i Čestic doplňují areály zámku. 

D1: Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) – nevyskytují se 
 

D2: Památné stromy – nenachází se 
 

D3: Nadregionální prvky ÚSES – nevyskytují se 
 
D1-D4 

- na území obce se nenachází žádná zvláště chráněná území 
- na území obce se nenachází památné stromy 
-- na území obce nejsou zastoupeny nadregionální prvky ÚSES 
++ na území obce se nachází hustá síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 
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Dle územní studie krajiny podél jižní části zástavby protéká vodní tok Peklov (IDVT 10100374, který má 
stanovená záplavová území. Z analýzy záplavového území vyplynulo, že rozlivem vod jsou ohrožené 
stavební objekty již při průtoku Q20. Do vodního toku Peklov se v zástavbě vlévá vodní tok Nihošovický 
potok (IDVT 10276386), který odvodňuje severozápadní část katastru. Vodní tok Peklov v průběhu trasy 
nabírá ještě několik bezejmenných přítoků, kdy za zmínku stojí IDVT 10256688, na kterém je stanoven 
kritický body KB-034 (dle Povis 10802027). Tento kritický bod byl vyhodnocen jako rizikový, protože 
úsek toku v zástavbě před soutokem s vodním tokem Peklov je zatrubněn. 

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem je identifikována jedna lokalita 
nacházející se severozápadně od zástavby (OZO-103). 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 
Je doporučeno nerozšiřovat zástavbu v záplavovém území vodního toku Peklov a dbát na důsledné 
dodržování stanovených omezení v záplavových územích dle „Vodního zákona“. 

2. Protipovodňová ochrana 
PO-107 – vymezený rizikový úsek vodního toku Peklov, dle ÚP v daném úseku je navrhováno pročištění 
a drobná úprava koryta toku a návrh rekonstrukce příčných objektů. Doporučujeme zvážit zadání 
zpracování podrobnějšího posouzení a navrhnout komplexnější řešení, které zvýší protipovodňovou 
ochranu obce. 

SRN-107 – návrh suché retenční nádrže na toku Nihošovický potok pro zvýšení ochrany zástavby obce. 
Velikost nádrže nutno ověřit zadáním podrobnějšího posouzení. 

VN-120 – návrh významné vodní nádrže na vodním toku Peklov, návrh převzatý z LAPV, jedná se o 
vodní nádrž s potenciálním objemem až 8 mil. m3. Vodní nádrž bude zdrojem vody pro nadlepšování 
průtoků ve zbývajícím úseku vodního toku Peklov a také i v přilehlém úseku vodního toku Volyňky. 
Zátopa uvažované vodní nádrže zasahuje i do k.ú. Doubravice u Volyně a Počátky u Volyně. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 
VN-112 – návrh vodní nádrže se stálou hladinou na vodním toku Peklov s funkcí zásobní a 
krajinotvornou. 

VN-113 – návrh sedimentační nádrže pro zachycení splavenin, omezení přísunu erodovaných části do 
vodního toku. 

4. Revitalizace vodních toků a niv - Není navrhováno. 
 

E1a: Vodní plochy  
Obec Výměra obce [ha] vodní plochy [ha] vodní plochy [%] 

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Nihošovice 893 18 2,02 

 
E2a: Velikost záplavových území  

Obec 
Výměra 
obce (ha) 

Q005 (ha) Q005 (%) Q020 (ha) Q020 (%) Q100 (ha) Q100 (%) 

Nihošovice 665,8 10,3 1,6 16,0 2,4 22,4 3,4 

 
E2b: Podíl aktivních záplavových území  

Obec Výměra obce (ha) QAZ (ha) QAZ (%) 

Nihošovice 665,8 8,4 1,3 
 
E3: Protipovodňová opatření na území obce  

obec typ 
Nihošovice Úprava toků 

 
Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území – nevyskytují se 
 

E5: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
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E5b: Dobývací prostory v ORP Strakonice 

Obec Výměra obce [ha] dobývací 
prostor [ha] 

dobývací  
prostor [%] surovina 

Nihošovice 665,8 10,7 1,6 žula 
 
E6: Ložiska nerostných surovin  

Obec lokalita Nerost Surovina 
Nihošovice Nihošovice pararula - rula - migmatit Stavební kámen 
Nihošovice Nihošovice-Úlehle Migmatit (SK) Stavební kámen 

 
E1-E6 

+ přiměřené zastoupení vodních ploch na území obce 
+ realizovaná protipovodňová opatření  
-/+ v části obce se nacházejí záplavová území (potok Peklov) 
+  žádné poddolované území  
++ absence sesuvných území a starých důlních děl 
++  významná ložiska nerostných surovin  

7. Kvalita životního prostředí 

F1: Kvalita ovzduší 

Na celém území obce  se hodnoty polétavého prachu PM10 pohybují v rozmezí 29,1 – 34 µg/m3, což 
jsou střední hodnoty v rámci ORP. Stanovený imisní limit je 50 µg/m3. Hodnoty plynu SO2 jsou na dolní 
hranici. 

F2: staré zátěže a kontaminované plochy       
Obec Lokalita 

Nihošovice skládka Nihošovice,  lom 
 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, 6 stanovišť tříděného odpadu (5 x Nihošovice, 1 x Jetišov) je 
rozmístěno rovnoměrně v exponovaných částech sídel. 
 
F1-F3 

+ dobrá kvalita ovzduší v obci 
-  existence starých zátěží a kontaminovaných ploch 
++ dostatečný počet a rozmístění stanovišť tříděného odpadu 

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

G1: Využití ploch v obci  

Název obce 
Země-
dělská 

půda (ha) 

z toho Nezemě-
dělská 

půda (ha) 

 z toho 

Orná 
Trvalý travní 

porost 
Lesní 

pozemek Vodní plochy 

ORP Strakonice celkem 38 082  25 376  11 513  19 331  12 390  1 534  
Nihošovice 580  350  218  313  219  18  
% z ploch v ORP 1,52 1,38 1,89 1,62 1,77 1,17 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 1,6 % z celkové rozlohy ORP je zastoupení jednotlivých ploch ve 
srovnání s jejich celkovým zastoupením v ORP vyvážené. Oproti zemědělským půdám mírně převažují 
lesní pozemky. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Obec Nihošovice je  potenciálně ohrožena vodní erozí. Ohrožení půd větrnou erozí je minimální. 
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G4: Kvalita půdy  

Na území obce jsou přibližně rovnoměrně zastoupeny půdy všech tříd ochrany. Z hlediska výnosnosti 
zemědělské půdy se obec nachází v ostatní méně příznivé oblasti OA. 

G1-G4 

+ vyvážené zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
+ vyvážené zastoupení lesních ploch 
- potenciální ohroženost ZPF vodní erozí 
+ kvalitní i méně kvalitní půdy, méně příznivá oblast z hlediska výnosnosti ZP 

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  

Obec / 
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Nihošovice       x   x   x x  5  C 
     Jetišov             x   1  D 

 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Nihošovice k obcím se standardní občanskou 
vybaveností. Dostupnost OV je na dobré úrovni. 

H2: Vyhodnocení OV dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury:  

Typ zařízení  Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Vzdělávání a výchova Mateřská škola časová s VHD (Čestice) 30 min. Ano 
Základní škola časová s VHD (Čestice) 30 min Ano 

Sociální služby Denní služby/stacionář časová – dojezdová doba (Volyně) 30 min. Ano 
Zdravotnictví  Ambulantní zdravotní péče časová – dojezdová doba  -  „  - 35 min. Ano 
Kultura Knihovna časová - pěší, VHD, auto 15 min. Ano 

Komunitní centrum fyzická pěší docházka - skutečná 800 (615 m) Ano 
Veřejná správa Pošta/přepážka dojezd VHD/autem, vzduš.vzdál. 10 km Ano 
Ochrana obyvatelstva Hasičská zbrojnice DH fyzická pěší docházka - skutečná 1 000 (770 m) Ano 

Stálý úkryt obyvatelstva fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Hřiště Pro předškolní děti fyzická pěší docházka - skutečná 200 (154 m) Ne 

Pro mladší školní děti fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Pro mládež a dospělé fyzická pěší docházka - skutečná 1000 (770 m) Ano 

Veřejná prostranství  sídelně strukturální 1000 m2 / 2 ha 
zastavit.plochy  

Ano 

Veřejná parková zeleň  sídelně strukturální V každém 
obytném sídle 

Ano 

   
H4: Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství v obci jsou dobře dostupná. Nachází se podél komunikací III. třídy procházejícími 
obcí. Jsou tvořena parkovou zelení v kombinaci se zpevněnými plochami. 
 

H1-H4 

+ standardní občanská vybavenost v obci 
+ dobrá dostupnost OV  
+ obec poskytuje služby OV pro širší území – zajištění PO pro obec Němětice 
++ kvalitní plochy veřejných prostranství a jejich dostupnost v obci 
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10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

Dopravní infrastruktura 

I1: počet spojů v obcích v ORP Strakonice 

Obec 
Autobus – počet spojů/den Vlak – počet spojů/den Automobil 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Délka 
(km) 

Doba 
(minut) 

Nihošovice 14 14 11-15 - - - 11 14 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Nihošovice x x  x  
     Jetišov      

 
I3: Vyhodnocení DI a TI dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury  

Veřejná 
infrastruktura 

 Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Odstavná stání pro OA Stavby pro bydlení/rekreaci fyzická pěší docházka - skutečná 300 (230 m) Ano 
Veř. hromadná doprava. Stavby pro bydlení/rekreaci  600 - 700 m Ano 
Nakládání s TKO Stanoviště sběru odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 50 m Ano 

Stanoviště tříděného odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 150 m Ano 
Sběrný dvůr fyzická pěší docházka - skutečná 1500 m Ano 

Zásobování vodou Napojení na veřejný vodovod sídelně strukturální celé území  Ano 
Nakládání s odpad.vod. Napojení na veřej. kanalizaci sídelně strukturální nad 50 obyv. Ano 

 

I1-I4 

+ vyhovující spojení autem do Strakonic, Volyně a okolí 
+/-  vysoká frekvence autobusových spojů do Strakonic a okolí 
+/-  horší dostupnost zastávek v místních částech) 
-  absence železnice 

 
I5-I8 

+  napojení obce na vodovod (pouze sídlo Nihošovice) 
+ napojení obce na kanalizaci (pouze sídlo Nihošovice) 
-  absence ČOV 
+ plynofikace (pouze sídlo Nihošovice) 

11. Ekonomické a hospodářské podmínky 

J1: Míra podnikatelské aktivity v letech 2009 - 2019 
Obec / Míra podn.aktivity 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP průměr 93,52 100,88 96,67 98,74 99,60 97,31 98,35 98,58 97,80 

Nihošovice 96,77 121,71 120,40 127,15 112,21 110,00 111,11 120,00 101,31 
 

J2: Počet nezaměstnaných osob dosažitelných v letech 2009 - 2019  
Obec 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP celkem % 6,60 7,93 6,39 8,09 6,58 5,58 5,09 3,14 2,97 2,93 

Nihošovice % 10,74 12,97 8,26 8,48 9,57 11,00 9,86 5,71 2,87 2,88 
 
J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

Název obce 
2001 

(%) 

2011 

(%) 

Rozdíl 

(%) 

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Nihošovice 1,3 4,3 2,9 
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J4a: Vyjížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 
Obec Rok Vyjížďka do: (%) Rok Vyjížďka do: (%) 

Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 
ORP celkem     2011 58,3 41,7 7,2 
Nihošovice 2001 55,0 45,0 45,2 2011 65,9 34,1 28,9 

 

J4b: Dojížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 
Obec Rok Dojížďka do: (%) Rok Dojížďka do: (%) 

Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 
ORP celkem     2011 65,0 35,0 5,5 
Nihošovice 2001 100,0 0,0 21,4 2011 100,0 0,0 8,2 

 

J1-J4 

+ mírně nadprůměrná míra podnikatelské aktivity a její dlouhodobá vyrovnanost 
+ průměrný počet nezaměstnaných osob, dlouhodobě klesající trend 
+/- rostoucí počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, pod průměrem v ORP 
-  nadprůměrné množství vyjíždějících osob (zaměstnání, školy) 

12. Rekreace a cestovní ruch 

K1: Trasy vedoucí obcí  
Druh trasy Trasa Délka (km) 

turistické trasy pěší modrá odsazená od komunikace 0,9 
 

K1-K2 

+/- pěší trasy na území obce, absence cyklotras a hypostezek 
- absence ubytovacích zařízení (viz tabulka OV - kapitola 9)   

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

L1: Zdroje požární vody 
OBEC Katastrální území Typ zdroje / název Hydrant 

Nihošovice Nihošovice Zdroj požární vody - Návesní rybník  

Nihošovice Nihošovice Zdroj požární vody - Potok Peklov  

Nihošovice Nihošovice Další zdroj vody - Bílý rybník  

Nihošovice Nihošovice Další zdroj vody - Rybník Chrastava  

Nihošovice Jetišov Zdroj požární vody - Rybník na návsi  

Nihošovice Jetišov Další zdroj vody - Rybník za obcí  
 
L2-L4: Zajištění PO - požární zbrojnice, jednotky SDH  

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Nihošovice x x Zajišťuje PO pro obec Němětice 
     Jetišov    

 

L1-L4 

++ dostatečné zdroje požární vody v obou sídlech obce 
- hydrantová síť není 
++  jednotky SDH a hasičská zbrojnice v obci 
- absence stálého úkrytu obyvatelstva 

14. Hodnoty v území 

Hnh 1   kaple sv. Antonína 
Hnh 2   zámeček čp. 1 
Hnh 3   venkovská usedlost čp. 5 v Jetišově 
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Hnh 4   motokrosová trať 
Hnh 5   veřejné prostranství v centru sídla při silnici II/170 
Hnh 6   specifický urbanismus v lokalitě Lesní Chalupy 

15. Záměry v území 

Znh 1   územní rezerva pro akumulaci povrchových vod pro zásobování pitnou vodou na 
Peklově – navrženo v ZÚR – nevymezeno v ÚP 
Znh 2   vybudování ČOV a kanalizačních řadů – trasy a plochy vymezeny v ÚP 
Znh 3 absence plynofikace části obce – v ÚP vyřešeno, z důvodu malé poptávky zatím 
neřešeno 

16. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území 

Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 

 

 

17. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích, zahrnující 
zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, 
vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s 
hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití potenciálů rozvoje 
území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel. 

Pnh-1 územní rezerva pro akumulaci povrchových vod pro zásobování pitnou vodou na 
Peklově – v ÚP nevymezeno – uvést do souladu ÚP se ZÚR 

Pnh-2 rizikový úsek vodního toku Peklov PO-107 - dle ÚP v daném úseku je navrhováno 
pročištění a drobná úprava koryta toku a návrh rekonstrukce příčných objektů. Dle ÚS 
krajiny pro ORP Strakonice (2019) doporučeno zvážit zadání zpracování podrobnějšího 
posouzení a navrhnout komplexnější řešení, které zvýší protipovodňovou ochranu obce – 
prověřit v ÚP. 

Pnh-3 potenciální ohroženost ZPF vodní erozí – v ÚP navrhnout protierozní opatření dle ÚS 
krajiny pro ORP Strakonice (2019) 

Pnh-4 nevyužitá cestní síť v krajině – v rámci KoPÚ prověřit možnosti vylepšení stavu, ve 
spolupráci s KČT a NJC následně prověřit možnosti vedení cyklotras, pěších tras, případně 
hypostezek na území obce 

-0,42

4,67

3,33

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj



  

ÚAP ORP STRAKONICE 2020 – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE / ČÁST B – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 124 

 

Nišovice 

1. Širší územní vztahy 

Obec Nišovice leží při řece Volyňce zhruba 2 km 
jihovýchodně od Volyně a 12 km jižně od Strakonic. 
První zmínky o obci Nišovice jsou datovány kolem roku 
1400. V té době obec patřila do vlastnictví Svatovítské 
kapitule. 
Původní urbanistická forma okrouhlice byla v Nišovicích 
postupných dostavováním objektů již potřena. Sídlo je 
kompaktní s rozvojem výroby a skladování v západní 
části sídla. V obci je základní občanské vybavení a díky 
své blízkosti Volyně, není nutné obec tímto směrem 
rozvíjet. Okolní krajina má četné enklávy hájů, remízů a 
liniové zelně a území disponuje dobrou cestní sítí. Pro 
zamezení efektu tzv. sídelní kaše je nutné rozvojové 
plochy pro bydlení prověřit podrobnější dokumentací. 
 

Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP Nabytí účinnosti Řešený rozsah území 

NIŠOVICE 

ÚP Nišovice ÚS (SO.7/U) 18.4.2011 řeší celé správní území obce  

Změna č. 1 ÚP 
Nišovice 

změna na základě požadavku 
vlastníka, zrychlený postup, zřejmě 
nepokračuje vzhledem k nákladům     

ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY nebyla zpracována 
ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY byla zpracována 
ÚS (XY.) - územní studie byla předepsána, ale uplynula podmínka jejího pořízení 
 

Vazby na Politiku územního rozvoje ČR 

Přes správní území obce není navržen žádný koridor 
 

Vazby na Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje 

Přes správní území obce je navržen: 

Koridor VVN 110 kV Starkonice - Vimperk - 
úsek Strakonice - Předslavice 
 

Koridor D5/3 - Silnice I/4 - úsek Strunkovice 
nad Volyňkou - Volyně (jižní okraj) 
 

Koridor D5/4 - Silnice I/4 - úsek Volyně 
(Nišovice) - Čkyně (severovýchodní okraj) 
 

Obec se nachází v rozvojové ose N-OS1 

Úkoly vyplývající z nadřazených ÚPD - viz 
kapitola 1 Podkladů pro rozbor udržitelného 
rozvoje území „část A“ - 
témata: Politika územního rozvoje ČR a  
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje. 
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2. Prostorové a funkční uspořádání území 

Základní údaje: 

katastrální území:  
Nišovice 
výměra obce:    
624 ha  
z celého ORP 1,1 % 
nadmořská výška:    
463 m n. m. 
Počet obyvatel:   
234 
 

 

 

 

Obec Nišovice si udržuje 
charakter kompaktního 
sídla, hlavní veřejná 
prostranství se nacházejí 
v centrální, klidové části 
obce mimo hlavní 
komunikační průtahy obcí. 
Obcí prochází komunikace 
II. a III. třídy. Přes západní 
území obce, mimo 
urbanizované území vede 
komunikace I. třídy.  

Nově navrhované plochy 
pro zástavbu jsou 
Územním plánem Nišovice 

navrženy tak, že navazují na stávající zástavbu v obci. Jedná se zejména o plochy smíšené obytné. 
Plochy pro výrobu energie jsou situovány do okrajové, severovýchodní části území obce.  

 
A1-A2 

++ uspořádání území: přirozený venkovský charakter zástavby  
+ větší poměr nově vymezených zastavitelných ploch (zejména pro bydlení) oproti 
zastavěnému území 

  

68%

21%

11%

Srovnání ploch zastavěného území 
a vymezených ploch změn v ÚP

Zastavěné území

Plochy změn BYDLENÍ

Plochy změn OSTATNÍ
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3. Struktura osídlení 

 Obec Nišovice s 234 obyvateli 
spadá do kategorie „D“ – obce 
do 1 000 obyvatel. Osídlení 
obce si zachovává původní 
historický tvar. Obytná 
zástavba v obci si zachovává 
vesnický ráz, ten je narušen 
rozsáhlými výrobními a 
zemědělskými areály 
v okrajových částech obce. 

 

 
 
 
 
 
 

B2: Hustota osídlení v obcích ORP Strakonice – vývoj v letech 2009 – 2019 (obyvatel/km2) 
Obec 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP celkem 79,0 78,4 78,2 78,0 78,9 78,7 78,7 78,5 78,9 79,0 78,8 

Nišovice 34,1 33,8 33,3 34,5 34,6 36,4 39,6 36,9 33,9 37,0 37,4 

 
B1-B2 

+ obec si zachovává původní historický ráz 
++ hustota obyvatel je hluboko pod průměrem ORP 

4. Sociodemografické podmínky a bydlení 

Vývoj počtu obyvatel v letech 1991 - 2019 

 

 
C1: Věková struktura obyvatelstva, průměrný věk 

Obec Počet obyvatel Prům. 
věk 

Celkem 0 - 14 15 - 64 65 a více 

Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy 

SO ORP 
celkem 

45 305  7 251  3 710  3 541  28 834     14 721  14 113  9 220  3 891  5 329  42,9  

Nišovice 231  48  24  24  142  77  65  41  19  22  41,6  

 
C2: Index stáří 

Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Nišovice 77,5 67,4 78,0 97,1 91,1 97,8 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nišovice -18 -16 -16 -14 -15 -12 -31 -14 -5 -5 -10 
 
C4: Výstavba bytových a rodinných domů (SLDB 2001-2011) 

Název obce 
Bytové domy Rodinné domy 

2001 2011 2001 2011 

ORP Strakonice celkem 800  850  7039  7473  
Nišovice 2 2 64 67 

 
C5: Počty dokončených bytů v letech 2009 – 2018 a vzdálenost sídel od vybraných center  

Název obce 
Vzdálenost od 

krajsk. města v km 
Vzdálenost od 

Strakonic v km 
Dokončené byty 

2019 
Dokončené byty 

2009-2018 
ORP Strakonice celkem x x 131 880 
Nišovice 61,2  14,9  -  8  

 

C1-C5 

+ vývoj počtu obyvatel v obci je dlouhodobě stabilní, výrazně kolísavý 
+ index stáří je hluboko pod průměrem ORP, má rostoucí tendenci 
+ počet přistěhovalých do obce převyšuje počet vystěhovalých 
- počet dokončených bytových jednotek je pod průměrem ORP 

5. Příroda a krajina 

Dle územní studie krajiny zpracované pro ORP Strakonice v roce 2019 se obec nachází v krajinném 
okrsku OK17. Jedná se o prostor hlubokého údolí Volyňky a jejích přítoků tvořící členitou část jinak 
ploché Volyňské vrchoviny. Jde o erozně denudační povrch vymezený strukturními hřbety s kupovitými 
suky. Krajinu údolí tvoří členitá mozaika zemědělské krajiny s lesy na návrších. Volyňka vytvořila na dně 
údolí místy širokou údolní nivu, do níž je umístěno několik sídel s těžištěm v městě Volyně. Sídelní 
struktura je členěna do dvou úrovní, podél Volyňky v její ose, v terasách nad Volyňkou ve svazích údolí. 
Charakteristické jsou četné dochované prvky historického členění krajiny, zejména meze a remízky, 
místy charakteristické úvozy. K Volyňce je situováno několik specifických prostorů s historickými mlýny 
a hradišti. 

D1: Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) – nevyskytují se 
 

D2: Památné stromy – nenachází se 
 

D3: Nadregionální prvky ÚSES  
Obec Výměra obce (ha) ÚSES (ha) ÚSES (%) 

Nišovice 623,9 100,4 16,1 
 
D1-D4 

- na území obce se nenachází žádná zvláště chráněná území 
- na území obce se nenachází památné stromy 
++ na území obce jsou hojně zastoupeny nadregionální prvky ÚSES 
+ odpovídající síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 

Dle územní studie krajiny východně od centra zástavby obce protéká vodní tok Volyňka, na kterém jsou 
stanovena záplavová území. Z rozboru záplavového území vyplynulo, že rozlivem vod jsou ohroženy 
stavební objekty především na pravém břehu. Středem zástavby obce protéká bezejmenný vodní tok 
IDVT 10248238. Na tomto toku byl v blízkosti průmyslového areálu stanoven kritický bod KB-036 (ID 
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dle Povis 10802306), který je vyhodnocen jako méně rizikový pro níže ležící zástavbu obce. Další kritický 
bod byl stanoven mimo vodní tok, nachází ses v suché údolnicí severozápadně od zástavby (severně od 
průmyslového areálu). Jedná se o KB-035 (ID dle POVIS 10802302). Tento kritický bod byl vyhodnocen 
jako potenciálně rizikový pro níže ležící zástavbu. Posledním kritickým bodem je KB-037 (ID dle Povis 
10803017), který byl stanoven před zaústěním bezejmenného vodního toku IDVT 10270450 do vodního 
toku Volyňky. 

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem se jako rizikové jeví svahy nacházející 
se v povodí kritických bodů KB-035 a KB-036. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 
Je doporučeno nerozšiřovat zástavbu v záplavovém území vodního toku Volyňky a dbát na důsledné 
dodržování stanovených omezení v záplavových území dle „Vodního zákona“. 

2. Protipovodňová ochrana 
PO-108 – vymezený rizikový úsek vodního toku Volyňka, v případě požadavku na zvýšení protipovodňové 
ochrany zástavby doporučujeme zadat zpracování podrobnějšího posouzení. 

KB-035 – v povodí na kritickým bodem doporučujeme realizovat protierozní opatření (plošná i 
biotechnická), která zvýše retenční schopnost povodí a zpomalí odtok vod. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 
VN-56 – v územním plánu vymezená poměrně rozsáhlá plocha pro účely vodní a vodohospodářské (dle 
ÚP PV1), vzhledem k morfologii terénu se lokalita nejeví jako ideální pro realizaci větší vodní plochy, 
spíše je vhodná pro menší boční nádrže, nebo tůně, případně pro mokřadní biotop. Doporučujeme 
lokalitu podrobněji posoudit a stanovit konkrétní využití. 

4. Revitalizace vodních toků a niv - Není navrhováno. 
 

E1a: Vodní plochy  
Obec Výměra obce [ha] vodní plochy [ha] vodní plochy [%] 

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Nišovice 625 7 1,12 

 

E2a: Velikost záplavových území  

Obec 
Výměra 
obce (ha) 

Q005 (ha) Q005 (%) Q020 (ha) Q020 (%) Q100 (ha) Q100 (%) 

Nišovice 623,9 19,4 3,1 28,3 4,5 42,0 6,7 
 

E2b: Podíl aktivních záplavových území  

Obec Výměra obce (ha) QAZ (ha) QAZ (%) 

Nišovice 623,9 12,5 2,0 
 

E3: Protipovodňová opatření na území obce – nenachází se 
 

Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území  
Obec Výměra obce [ha] poddolované území [ha] poddolované území [%] 

Nišovice 625 0,06 1,0 
 
E5: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 

E6: Ložiska nerostných surovin – nevyskytují se 
 

E1-E6 

- nízké zastoupení vodních ploch na území obce 
- protipovodňová opatření – nejsou realizována 
- v obci se nachází záplavová území 
-/+  existence nevýznamného poddolovaného území mimo zastavitelné plochy  
++ absence sesuvných území a starých důlních děl 
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-  absence ložisek nerostných surovin  

7. Kvalita životního prostředí 

F1: Kvalita ovzduší 

Na celém území obce  se hodnoty polétavého prachu PM10 pohybují v rozmezí 29,1 – 34 µg/m3, což 
jsou střední hodnoty v rámci ORP. Stanovený imisní limit je 50 µg/m3. Hodnoty plynu SO2 jsou na dolní 
hranici. 
 

F2: staré zátěže a kontaminované plochy       
Obec Lokalita 

Nišovice Volyně 
 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, 3 stanoviště tříděného odpadu jsou rozmístěna rovnoměrně v 
exponovaných částech obce. 
 

F1-F3 

+ dobrá kvalita ovzduší v obci 
-  existence starých zátěží a kontaminovaných ploch 
+ přiměřený počet a rozmístění stanovišť tříděného odpadu 

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

G1: Využití ploch v obci  

Název obce 
Země-
dělská 

půda (ha) 

z toho Nezemě-
dělská 

půda (ha) 

 z toho 

Orná 
Trvalý travní 

porost 
Lesní 

pozemek Vodní plochy 

ORP Strakonice celkem 38 082  25 376  11 513  19 331  12 390  1 534  
Nišovice 443  204  229  182  99  7  
% z ploch v ORP 1,16 0,80 1,99 0,94 0,80 0,46 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 1,1 % z celkové rozlohy ORP je zastoupení jednotlivých ploch ve 
srovnání s jejich celkovým zastoupením v ORP mírně nevyvážené. Oproti lesním pozemkům převažují 
zemědělské půdy. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Pouze část území obce Nišovice je  potenciálně ohrožena vodní erozí. Ohrožení půd větrnou erozí je 
minimální. 

G4: Kvalita půdy  

Na území obce převažují půdy III., IV. a V. třídy ochrany. Z hlediska výnosnosti zemědělské půdy se 
obec nachází v horské oblasti HA. 

G1-G4 

+ vyvážené zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
-/+ nižší zastoupení lesních ploch 
-/+ částečná potenciální ohroženost ZPF vodní erozí 
-  méně kvalitní půdy, nepříznivá oblast z hlediska výnosnosti zemědělské půdy 

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  
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Nišovice       x x  x   x x  3  C 
 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Nišovice k obcím se standardní občanskou 
vybaveností. Dostupnost OV je na dobré úrovni. 

H2: Vyhodnocení OV dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury:  

Typ zařízení  Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Vzdělávání a výchova Mateřská škola časová s VHD (Volyně) 30 min. Ano 
Základní škola časová s VHD (Volyně) 30 min Ano 

Sociální služby Denní služby/stacionář časová – dojezdová doba (Volyně) 30 min. Ano 
Zdravotnictví  Ambulantní zdravotní péče časová – dojezdová doba  -  „  - 35 min. Ano 
Kultura Knihovna časová - pěší, VHD, auto 15 min. Ano 

Komunitní centrum fyzická pěší docházka - skutečná 800 (615 m) Ano 
Veřejná správa Pošta/přepážka dojezd VHD/autem, vzduš.vzdál. 10 km Ano 
Ochrana obyvatelstva Hasičská zbrojnice DH fyzická pěší docházka - skutečná 1 000 (770 m) Ano 

Stálý úkryt obyvatelstva fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Hřiště Pro předškolní děti fyzická pěší docházka - skutečná 200 (154 m) Ne 

Pro mladší školní děti fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Pro mládež a dospělé fyzická pěší docházka - skutečná 1000 (770 m) Ano 

Veřejná prostranství  sídelně strukturální 1000 m2 / 2 ha 
zastavit.plochy  

Ano 

Veřejná parková zeleň  sídelně strukturální V každém 
obytném sídle 

Ano 

   
H4: Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství v obci jsou dobře dostupná. Nachází se v klidové centrální části obce. Jsou tvořena 
parkovou zelení v kombinaci se zpevněnými plochami. 
 

H1-H4 

+ standardní občanská vybavenost v obci 
+ dobrá dostupnost OV  
- obec neposkytuje služby OV pro širší území 
++ kvalitní plochy veřejných prostranství a jejich dostupnost v obci 

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

Dopravní infrastruktura 

I1: počet spojů v obcích v ORP Strakonice 

Obec 
Autobus – počet spojů/den Vlak – počet spojů/den Automobil 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Délka 
(km) 

Doba 
(minut) 

Nišovice 11 11 24-30 9 9 23-25 15 19 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  
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Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Nišovice x x x x  
 

I3: Vyhodnocení DI a TI dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury  
Veřejná 
infrastruktura 

 Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Odstavná stání pro OA Stavby pro bydlení/rekreaci fyzická pěší docházka - skutečná 300 (230 m) Ano 
Veř. hromadná doprava. Stavby pro bydlení/rekreaci  600 - 700 m Ano 
Nakládání s TKO Stanoviště sběru odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 50 m Ano 

Stanoviště tříděného odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 150 m Ano 
Sběrný dvůr fyzická pěší docházka - skutečná 1500 m Ne 

Zásobování vodou Napojení na veřejný vodovod sídelně strukturální celé území  Ano 
Nakládání s odpad.vod. Napojení na veřej. kanalizaci sídelně strukturální nad 50 obyv. Ano 

 

I1-I4 

+ dobré spojení autem do Volyně a okolí, horší do Strakonic  
++  vysoká frekvence autobusových spojů do Strakonic a okolí 
+/-  vyhovující dostupnost zastávek v obci 
-  absence železnice 

 
I5-I8 

++  napojení obce na vodovod  
++ napojení obce na kanalizaci 
+  existence ČOV 
++ plynofikace obce 

11. Ekonomické a hospodářské podmínky 

J1: Míra podnikatelské aktivity v letech 2009 - 2019 
Obec / Míra podn.aktivity 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP průměr 93,52 100,88 96,67 98,74 99,60 97,31 98,35 98,58 97,80 

Nišovice 140,97 152,89 160,87 148,65 146,23 141,59 164,50 134,20 119,66 
 

J2: Počet nezaměstnaných osob dosažitelných v letech 2009 - 2019  
Obec 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP celkem % 6,60 7,93 6,39 8,09 6,58 5,58 5,09 3,14 2,97 2,93 

Nišovice % 5,13 7,64 7,06 6,13 3,29 3,95 1,40 4,14 0,00 2,11 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

Název obce 
2001 

(%) 

2011 

(%) 

Rozdíl 

(%) 

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Nišovice 9,2 11,7 2,5 
 
J4a: Vyjížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 

Obec Rok Vyjížďka do: (%) Rok Vyjížďka do: (%) 
Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 

ORP celkem     2011 58,3 41,7 7,2 
Nišovice 2001 67,9 32,1 51,7 2011 70,7 29,3 23,5 

 

J4b: Dojížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 
Obec Rok Dojížďka do: (%) Rok Dojížďka do: (%) 

Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 
ORP celkem     2011 65,0 35,0 5,5 
Nišovice 2001 100,0 0,0 84,8 2011 100,0 0,0 45,3 
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J1-J4 

+ mírně nadprůměrná míra podnikatelské aktivity, klesající tendence 
++ podprůměrný počet nezaměstnaných osob, dlouhodobě klesající trend 
++ rostoucí počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, cca průměr v ORP 
-/+  nadprůměrné množství osob vyjíždějících do zaměstnání/podprůměrné do škol 

12. Rekreace a cestovní ruch 

K1: Trasy vedoucí obcí  
Druh trasy Trasa Délka (km) 

CT 121 Smědeč – Žichovice (Víska, Nová Ves, Hoslovice, Němčice, Střídka, 
Doubravice u Volyně, Volyně, Nišovice) 

72 

CT 1247 Dub – Čepřovice (Volyně) 28 
turistické trasy pěší červená odsazená od komunikace 2,8 

 

K1-K2 

++ cyklotrasy a pěší trasa na území obce, absence hypostezek 
- absence ubytovacích zařízení (viz tabulka OV - kapitola 9)   

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

L1: Zdroje požární vody 
OBEC Katastrální území Typ zdroje / název Hydrant 

Nišovice Nišovice Další zdroj vody - Řeka Volyňka ANO 

Nišovice Nišovice Další zdroj vody - Rybník v areálu Šumava a.s. ANO 

Nišovice Nišovice Další zdroj vody - Požární zdrže na potoce ANO 
 

L2-L4: Zajištění PO - požární zbrojnice, jednotky SDH  

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Nišovice x x  
 

L1-L4 

++ dostatečné zdroje požární vody v obou sídlech obce 
+ hydrantová síť v obci 
++  jednotka SDH a hasičská zbrojnice v obci 
- absence stálého úkrytu obyvatelstva 

14. Hodnoty v území 

Hnš 1   návesní prostor s parterem zemědělských usedlostí 
Hnš 2   venkovská usedlost čp. 19 
Hnš 3   boží muka severně od obce při silnici II/144 
Hnš 4   Seberův vodní mlýn čp. 33 
Hnš 5   přírodní památka Na opukách 
Hnš 6   pěší trasa do Volyně 
Hnš 7   dřevinné porosty v údolnici Nišovického potoka 

15. Záměry v území 

Znš 1   stavba veřejné dopravní infrastruktury - silnice I/4 – převzato ze ZÚR do ÚP 
Znš 2   stavba dvojitého el. vedení VVN 110 kV Strakonice Vimperk – převzato ze ZÚR do ÚP 
Znš 3   dostavba kanalizace a vodovodu – realizováno v r. 2020 
Znš 4   dostavba plynovodu – řešeno v ÚP 
Znš 5   vybudování vodní plochy v západní části katastru – řešeno v ÚP 

16. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území 
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Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 

 

 

17. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích, zahrnující 
zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, 
vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s 
hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití potenciálů rozvoje 
území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel. 

Pnš-1 navržená realizace přeložky silnice I/4 rozděluje celý katastr obce Nišovice na dvě 
poloviny a odděluje od sebe zastavěné části obce. Prověřit v ZÚR vhodnější řešení vedení 
přeložky s menším dopadem na území obce Nišovice.  

Pnš-2 potenciální ohroženost zástavby zrychleným povrchovým odtokem – v ÚP navrhnout 
opatření dle ÚS krajiny pro ORP Strakonice (2019) 

Pnš-3 potenciální ohroženost zastavitelných ploch a zástavby záplavou – v ÚP navrhnout 
protipovodňová opatření dle ÚS krajiny pro ORP Strakonice (2019) 

Pnš-4 ÚSES – RBK 172 je v ÚP veden odlišně než v ZÚR – prověřit v ÚP, uvést situaci do 
souladu 

Pnš-5 cyklotrasa 1247 vede po frekventované silnici II/144 – ve spolupráci s NJC 
navrhnout přeložení cyklotrasy – řešit v ÚP 

Pnš-6 realizace přeložky silnice I/4 naruší RBC 798 - prověřit v ZÚR možnost vedení 
přeložky mimo RBC příp. minimalizaci zásahu do RBC 

  

10,00

1,33

8,33

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Nová Ves 

1. Širší územní vztahy 

Obec Nová Ves se nachází v jihozápadní části ORP 
Strakonice. Leží zhruba 17 km jihozápadně od Strakonic a 
12 km východně od Sušice pod vrcholem Kůstrý.  
První zmínka o obci pochází z roku 1549. 
Obec Nová Ves skládající se ze třech malebných vesniček 
v podhůří Šumavy nemá velký rozvojový potenciál. Obec 
neleží blízko žádného většího města a není ani výhodně 
dopravně napojena. V obci není rozvinuto občanské 
vybavení ani služby. Klidné venkovské prostředí však nabízí 
kvalitní bydlení, které je však podmíněno delší dojezdovou 
vzdáleností do školy a zaměstnání. Obec by se měla zaměřit 
na stabilizaci počtu obyvatel, zkulturnit veřejné prostory a 
nabídnout možnost krátkodobé rekreace. Krajina ve 
správním území obce je kopcovitá a převážně lesnatá. 
V okolí urbanizovaných ploch je zeměd. půda s četnými remízy a liniovou zelení. 
 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

NOVÁ VES ÚP Nová Ves ÚS (Z16) 22.10.2010 řeší celé správní území obce Nová Ves 

ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY nebyla zpracována 
ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY byla zpracována 
ÚS (XY.) - územní studie byla předepsána, ale uplynula podmínka jejího pořízení 
 

 

Vazby na Politiku územního rozvoje ČR 

Přes správní území obce není navržen 
žádný koridor. 

 

Vazby na Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje 

Přes správní území obce není navržen 
žádný koridor. 

 

Obec se nenachází v žádné rozvojové ose 
ani oblasti. 
  



  

ÚAP ORP STRAKONICE 2020 – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE / ČÁST B – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 135 

 

2. Prostorové a funkční uspořádání území 

Základní údaje: 

katastrální území:  
Lhota pod Kůstrým,  
Nová Ves u Strakonic, 
Víska u Strakonic 
výměra obce:    
851 ha  
z celého ORP 1,5 % 
nadmořská výška:    
599 m n. m. 
Počet obyvatel:   
93 
 

 

Obec je tvořena centrálním 
sídlem Nová Ves a dále  
západně ležícími osadami 
Víska a cca 2,5 km 
vzdálenou osadou Lhota 
pod Kůstrým. Všechna 
sídla jsou značně členitá a 
netvoří kompaktní celky. 
Sídla navzájem propojuje 
komunikace III. třídy. 

Nově navrhované plochy 
pro zástavbu jsou 
Územním plánem Nová Ves 
předimenzovány, někdy 
bez větší návaznosti na 

urbanizované území  necitlivě zasahující do volné přírody. Jedná se především o plochy smíšené obytné.  

 
A1-A2 

++ uspořádání území:  venkovský charakter zástavby – roztroušené usedlosti 
- velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch pro bydlení oproti zastavěnému 
území 

  

64%

35%

1%

Srovnání ploch zastavěného území 
a vymezených ploch změn v ÚP

Zastavěné území

Plochy změn BYDLENÍ

Plochy změn OSTATNÍ
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3. Struktura osídlení 

 Obec Nová Ves s 93 obyvateli 
spadá do kategorie „D“ – obce 
do 1 000 obyvatel. Osídlení obce 
si zachovává původní historické 
členění na roztroušené 
hospodářské usedlosti. 

Zástavba v obci si zachovává 
vesnický ráz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
B2: Hustota osídlení v obcích ORP Strakonice – vývoj v letech 2009 – 2019 (obyvatel/km2) 

Obec 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP celkem 79,0 78,4 78,2 78,0 78,9 78,7 78,7 78,5 78,9 79,0 78,8 

Nová Ves 12,1 9,8 9,2 9,2 8,6 7,9 11,2 11,6 11,7 10,2 10,9 

 
B1-B2 

+ obec si zachovává původní historický ráz 
++ hustota obyvatel je hluboko pod průměrem ORP 

4. Sociodemografické podmínky a bydlení 

Vývoj počtu obyvatel v letech 1991 - 2019 

 

 
C1: Věková struktura obyvatelstva, průměrný věk 

Obec Počet obyvatel Prům. 
věk 

Celkem 0 - 14 15 - 64 65 a více 

Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy 

SO ORP 
celkem 

45 305  7 251  3 710  3 541  28 834     14 721  14 113  9 220  3 891  5 329  42,9  

Nová Ves 93  11  7  4  53  29  24  29  13  16  47,4  

 
C2: Index stáří 

Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Nová Ves 300,0 275,0 218,2 288,9 400,0 333,3 
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C3: Migrační saldo 

Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nová Ves -16 -12 -6 -7 -10 -2 -5 -4 -14 -3 -2 
 

C4: Výstavba bytových a rodinných domů (SLDB 2001-2011) 

Název obce 
Bytové domy Rodinné domy 

2001 2011 2001 2011 

ORP Strakonice celkem 800  850  7039  7473  
Nová Ves 0 1 41 39 

 
C5: Počty dokončených bytů v letech 2009 – 2018 a vzdálenost sídel od vybraných center  

Název obce 
Vzdálenost od 

krajsk. města v km 
Vzdálenost od 

Strakonic v km 
Dokončené byty 

2019 
Dokončené byty 

2009-2018 
ORP Strakonice celkem x x 131 880 
Nová Ves 72,9  20,4  -  -  

 

C1-C5 

- vývoj počtu obyvatel v obci je dlouhodobě klesající s velkými výkyvy 
-- index stáří je vysoko nad průměrem ORP, má rostoucí tendenci 
- počet vystěhovalých z obce převyšuje počet přistěhovalých 
-- počet dokončených bytových jednotek je nulový 

5. Příroda a krajina 

Dle územní studie krajiny zpracované pro ORP Strakonice v roce 2019 se východní část území obce 
(Nová Ves, Víska) nachází v krajinných okrscích OK15. Jedná se o rozsáhlý krajinný prostor utvářený 
členitou vrchovinou. Převažuje mozaika lesů, polí a luk, krajina je středně až převážně zalesněná (jižní 
část). Území je odvodňováno Novosedelským potokem a jeho krátkými přítoky, které v prostoru 
pramení. Vodní toky doprovází vzrostlá zeleň. Charakteristické jsou hojně dochované prvky historického 
prostorového uspořádání krajiny, jako jsou meze, kamenice, remízky, úvozy, drobné rybníky, místy sady. 
Osídlení území tvoří poměrně jednotná struktura převážně lesních lánových a návesních vsí situovaných 
do závěrů údolí drobných toků a v nižších částech podél údolí.  

Západní část území obce (Lhota pod Kůstrým) se nachází v krajinném okrsku OK20 – což je výrazně 
zalesněná část Mladotické vrchoviny s charakteristickými odlesněnými enklávami v okolí vrchů Kůstrý, 
Altán a Zahájený s typickými odlesněnými enklávami drobných vsí. Typická jsou výrazná údolí s členitými 
vrchy. Porosty lesů tvoří především hospodářské smrkové monokultury. 

D1: Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) – nevyskytují se 
 

D2: Památné stromy – nenachází se 
 

D3: Nadregionální prvky ÚSES  
Obec Výměra obce (ha) ÚSES (ha) ÚSES (%) 

Nová Ves 850,9 83,9 9,9 
 
D1-D4 

- na území obce se nenachází žádná zvláště chráněná území 
- na území obce se nenachází památné stromy 
++ na území obce jsou hojně zastoupeny nadregionální prvky ÚSES 
+ na území obce se nachází přiměřeně hustá síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 
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Dle územní studie krajiny, vzhledem k charakteru morfologie terénu, způsobu hospodaření v krajině a 
stavu pokryvu, bylo ohrožení zástavby vyhodnoceno jako méně rizikové zrychleným odtokem vod z 
plochy povodí nebo rozlivem vod z vodních toků. Lokálně může dojít k ojedinělým problémům, které 
doporučujeme řešit individuálně. 

V území nejsou stanoveny žádné kritické body. Negativně jsou hodnoceny zatrubněné úseky vodních 
toků v k.ú. Nové Ves u Strakonic. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby - Není navrhováno žádné doporučení. 
2. Protipovodňová ochrana - Není navrhována. Významné vodohospodářské problémy nebyly 
identifikovány, lokální problémy doporučujeme řešit individuálně. 
3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch - Nové vodní plochy nejsou 
vymezeny. 
4. Revitalizace vodních toků a niv 
REV-049 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10272852. Revitalizací je myšleno 
odtrubnění zatrubněné části, vytvoření mělkého přírodního koryta, u zbylé části toku se navrhují lokální  
úpravy na základě podrobnějšího posouzení a doplnění liniové vegetace. 

E1a: Vodní plochy  
Obec Výměra obce [ha] vodní plochy [ha] vodní plochy [%] 

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Nová Ves 852 3 0,35 

 
E2a, E2b: Na území obce se nenacházejí záplavová území  
 
E3: Protipovodňová opatření na území obce – nenachází se 
 
Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území – nevyskytují se 
 
E5: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 
E6: Ložiska nerostných surovin  

Obec lokalita Nerost Surovina 
Nová Ves Víska u Strakonic   Stavební kámen 

 
E1-E6 

-- velmi nízké zastoupení vodních ploch na území obce 
+ protipovodňová opatření – nejsou potřebná 
++ v obci se nenacházejí žádná záplavová území 
+  žádné poddolované území  
++ absence sesuvných území a starých důlních děl 
++ existence významného ložiska nerostných surovin mimo zastavitelné plochy 

7. Kvalita životního prostředí 

F1: Kvalita ovzduší 

Na celém území obce se hodnoty polétavého prachu PM10 pohybují u dolní hranice v rámci ORP - 21,9 
– 29 µg/m3. Stanovený imisní limit je 50 µg/m3. Hodnoty plynu SO2 jsou na dolní hranici. 

F2: staré zátěže a kontaminované plochy – nevyskytují se   
 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, jedno stanoviště tříděného odpadu je  umístěno pouze v centrální části 
sídla Nová Ves. 

F1-F3 
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++ výborná kvalita ovzduší v obci 
++  absence starých zátěží a kontaminovaných ploch 
-- nedostatečný počet a rozmístění stanovišť tříděného odpadu 

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

G1: Využití ploch v obci  

Název obce 
Země-
dělská 

půda (ha) 

z toho Nezemě-
dělská 

půda (ha) 

 z toho 

Orná 
Trvalý travní 

porost 
Lesní 

pozemek Vodní plochy 

ORP Strakonice celkem 38 082  25 376  11 513  19 331  12 390  1 534  
Nová Ves 381  90  280  471  424  3  
% z ploch v ORP 1,00 0,35 2,43 2,44 3,42 0,20 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 1,5 % z celkové rozlohy ORP je zastoupení jednotlivých ploch ve 
srovnání s jejich celkovým zastoupením v ORP nevyvážené. Oproti zemědělským půdám násobně 
převažují lesní pozemky. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Obec Nová Ves není  potenciálně ohrožena vodní erozí. Ohrožení půd větrnou erozí je minimální. 

G4: Kvalita půdy  

Na území obce převažují půdy IV. a V. třídy ochrany. Z hlediska výnosnosti zemědělské půdy se obec 
nachází v horské oblasti HA. 

G1-G4 

- nižší zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
++ nadstandardní zastoupení lesních ploch 
++ minimální potenciální ohroženost ZPF vodní erozí 
-- méně kvalitní půdy, nepříznivá oblast z hlediska výnosnosti zemědělské půdy 

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  

Obec / 
     Osada 
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Nová Ves       x  x x      1  D 
     Lhota pod K.                  D 
     Víska              x    D 

 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Nová Ves k obcím s nevyhovující občanskou 
vybaveností. Dostupnost OV je na vyhovující úrovni. 

H2: Vyhodnocení OV dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury:  

Typ zařízení  Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Vzdělávání a výchova Mateřská škola časová s VHD (Čestice) 30 min. Ano 
Základní škola časová s VHD (Čestice) 30 min Ano 

Sociální služby Denní služby/stacionář časová – dojezdová doba (Volyně) 30 min. Ano 
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Typ zařízení  Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Zdravotnictví  Ambulantní zdravotní péče časová – dojezdová doba  -  „  - 35 min. Ano 
Kultura Knihovna časová - pěší, VHD, auto 15 min. Ano 

Komunitní centrum fyzická pěší docházka - skutečná 800 (615 m) Ne 
Veřejná správa Pošta/přepážka (Čestice) dojezd VHD/autem, vzduš.vzdál. 10 km Ano 
Ochrana obyvatelstva Hasičská zbrojnice DH fyzická pěší docházka - skutečná 1 000 (770 m) Ano 

Stálý úkryt obyvatelstva fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Hřiště Pro předškolní děti fyzická pěší docházka - skutečná 200 (154 m) Ne 

Pro mladší školní děti fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Pro mládež a dospělé fyzická pěší docházka - skutečná 1000 (770 m) Ne 

Veřejná prostranství  sídelně strukturální 1000 m2 / 2 ha 
zastavit.plochy  

Ano 

Veřejná parková zeleň  sídelně strukturální V každém 
obytném sídle 

Ne 

   
H4: Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství v obci nejsou dobře dostupná. Nachází se podél komunikace III. třídy procházející 
obcí. Jsou tvořena především zpevněnými plochami podél komunikací s částečným ozeleněním. 

H1-H4 

-- nevyhovující občanská vybavenost v obci 
- horší dostupnost OV  
- obec neposkytuje služby OV pro širší území 
- nevyhovující plochy veřejných prostranství a jejich dostupnost v obci 

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

Dopravní infrastruktura 

I1: počet spojů v obcích v ORP Strakonice 

Obec 
Autobus – počet spojů/den Vlak – počet spojů/den Automobil 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Délka 
(km) 

Doba 
(minut) 

Nová Ves 4 4 40-53 - - - 20 23 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Nová Ves  x    
     Lhota pod K.  x    
     Víska  x    

 
I3: Vyhodnocení DI a TI dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury  

Veřejná 
infrastruktura 

 Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Odstavná stání pro OA Stavby pro bydlení/rekreaci fyzická pěší docházka - skutečná 300 (230 m) Ano 
Veř. hromadná doprava. Stavby pro bydlení/rekreaci  600 - 700 m Ano 
Nakládání s TKO Stanoviště sběru odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 50 m Ano 

Stanoviště tříděného odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 150 m Ano 
Sběrný dvůr fyzická pěší docházka - skutečná 1500 m Ano 

Zásobování vodou Napojení na veřejný vodovod sídelně strukturální celé území  Ano 
Nakládání s odpad.vod. Napojení na veřej. kanalizaci sídelně strukturální nad 50 obyv. Ano 

 

I1-I4 

- horší spojení autem do Strakonic i Volyně 
-- velmi nízká frekvence autobusových spojů do Strakonic a okolí 
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+/-  dobrá dostupnost zastávek v sídlech Nová Ves a Lhota pod Kůstrým, horší v jižní 
části sídla Víska 
-  absence železnice 

 

I5-I8 

-- napojení obce na vodovod  
++ napojení obce na kanalizaci 
-  absence ČOV 
- absence plynofikace či jiného zdroje CZT 

11. Ekonomické a hospodářské podmínky 

J1: Míra podnikatelské aktivity v letech 2009 - 2019 
Obec / Míra podn.aktivity 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP průměr 93,52 100,88 96,67 98,74 99,60 97,31 98,35 98,58 97,80 

Nová Ves 194,03 110,00 111,11 114,29 90,00 103,09 114,94 96,77 96,77 
 

J2: Počet nezaměstnaných osob dosažitelných v letech 2009 - 2019  
Obec 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP celkem % 6,60 7,93 6,39 8,09 6,58 5,58 5,09 3,14 2,97 2,93 

Nová Ves % 6,98 23,26 9,23 12,31 7,25 10,14 4,62 3,28 3,85 3,77 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

Název obce 
2001 

(%) 

2011 

(%) 

Rozdíl 

(%) 

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Nová Ves 1,3 8,2 7,0 
 

J4a: Vyjížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 
Obec Rok Vyjížďka do: (%) Rok Vyjížďka do: (%) 

Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 
ORP celkem     2011 58,3 41,7 7,2 
Nová Ves 2001 67,7 32,3 37,3 2011 58,3 41,7 12,6 

 

J4b: Dojížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 
Obec Rok Dojížďka do: (%) Rok Dojížďka do: (%) 

Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 
ORP celkem     2011 65,0 35,0 5,5 
Nová Ves 2001 100,0 0,0 6,0 2011 0,0 0,0 0,0 

 

J1-J4 

+/- průměrná míra podnikatelské aktivity, klesající trend 
-/+ nadprůměrný počet nezaměstnaných osob, dlouhodobě klesající trend 
+ rostoucí počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, mírně pod průměrem v ORP 
+/-  průměrné množství osob vyjíždějících do zaměstnání/škol 

12. Rekreace a cestovní ruch 

K1: Trasy vedoucí obcí  
Číslo trasy Trasa Délka (km) 

CT 121 Smědeč – Žichovice (Víska, N. Ves, Hoslovice, Němčice, Doubravice, Volyně, Nišovice) 72 
hipostezky Hoslovice - Javorník 0,6 
hipostezky Hoslovický okruh 2,7 

 

K1-K2 

+ cyklotrasa a hypostezky na území obce, absence pěších tras 
- absence ubytovacích zařízení (viz tabulka OV - kapitola 9)   
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13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

L1: Zdroje požární vody 
OBEC Katastrální území Typ zdroje / název Hydrant 

Nová Ves Nová Ves Zdroj požární vody - Požární nádrž  

Nová Ves Víska Zdroj požární vody - Požární nádrž  

Nová Ves Nová Ves Zdroj požární vody - Požární nádrž  

Nová Ves Víska Další zdroj vody - Rybník Horní Víska  
 

L2-L4: Zajištění PO - požární zbrojnice, jednotky SDH  

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Nová Ves x x  
     Lhota pod K.    
     Víska    

 

L1-L4 

++ dostatečné zdroje požární vody v obou sídlech obce 
- hydrantová síť není 
++  jednotka SDH a hasičská zbrojnice v obci 
- absence stálého úkrytu obyvatelstva 

14. Hodnoty v území 

Hnv 1   návesní prostor s kapličkou v Nové Vsi 
Hnv 2   kamenné zídky oddělující soukromé zahrady od veřejného prostoru v Nové Vsi 
Hnv 3   budova obecního úřadu v Nové Vsi 
Hnv 4   návesní prostor s kapličkou ve Vísce 
Hnv 5   specifický urbanismus shlukovitých vesniček Lhota pod Kůstrým, Víska – sever, Víska – 
jih 
Hnv 6   charakter roztroušených usedlostí samot v okolí sídel 
Hnv 7   studánka severně od Samoty Beneda 
Hnv 8   studánka sv. Jána s kapličkou 

15. Záměry v území 

Znv 1   výstavba ČOV a dostavba kanalizačních řadů – řešeno v ÚP 
Znv 2   rozvoj bydlení – plochy vymezeny v ÚP 

16. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území 

Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 

 

 

 

-4,17

6,67

-4,44

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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17. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích, zahrnující 
zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, 
vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s 
hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití potenciálů rozvoje 
území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel. 

Pnv-1 velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch pro bydlení oproti zastavěnému 
území – navrhované plochy jsou výrazně naddimenzovány a potlačují specifický 
urbanismus jak shlukovitých sídel, tak roztroušených samot - prověřit v ÚP potřebu nově 
vymezených ploch, zejména těch, které zasahují necitlivě do volné krajiny 

Pnv-2 nedostatečná občanská vybavenost v obci – v ÚP nevymezeny nové plochy pro OV 
či sport a rekreaci. Chybí zejména dětská hřiště a hřiště pro mládež a dospělé – prověřit 
v ÚP vhodné plochy, zajistit realizaci např. využitím dotačních programů 

Pnv-3 absence vodovodu - vzhledem k rozsáhlým zastavitelným plochám není 
samozásobování pitnou vodou ze studní vhodné řešení - prověřit možnost napojení obce 
na veřejný vodovod, řešení převzít do ÚP 

Pnv-4 nevyužitá cestní síť v krajině – v rámci KoPÚ prověřit možnosti, ve spolupráci s KČT  
následně prověřit možnosti vedení pěších tras na území obce 
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Novosedly 

1. Širší územní vztahy 

Obec Novosedly leží necelých 8 km západně od Strakonic 
na Novosedelském potoce při silnici II/172. 
První zmínka o obci pochází z roku 1227 a patřila 
pravděpodobně mezi rýžovnické osady zlata.  
Obec Novosedly je rozvinutá obec poskytující veškerou 
základní občanskou vybavenost, s kvalitními veřejnými 
prostory.  Obec má dobré dopravní spojení do nedalekých 
Strakonic. Krajina v okolí (zejména severně) je silně 
zemědělsky využívána s rozlehlými bloky orné půdy. 
Zvýšení ekologické stability v severní části správního území 
a doplnění cestní sítě by přineslo zatraktivnění a ekologické 
fungování místní krajiny. 

 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

NOVOSEDLY ÚP Novosedly    2.1.2013 řeší celé správní území obce Novosedly 

ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY nebyla zpracována 
ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY byla zpracována 
ÚS (XY.) - územní studie byla předepsána, ale uplynula podmínka jejího pořízení 
 

 

Vazby na Politiku územního rozvoje ČR 

Přes správní území obce není navržen 
žádný koridor 

 

Vazby na Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje 

Přes správní území obce je navržen: 

Koridor VVN 110 kV Strakonice - Střelské 
Hoštice 

 

Obec se nenachází v žádné rozvojové ose 
ani oblasti. 
 
Úkoly vyplývající z nadřazených ÚPD - viz 
kapitola 1 Podkladů pro rozbor udržitelného 
rozvoje území „část A“ - 
témata: Politika územního rozvoje ČR a  
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje.  
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2. Prostorové a funkční uspořádání území 

Základní údaje: 

katastrální území:  
Cehnice, Dunovice 
výměra obce:    
1469 ha  
z celého ORP 2,5 % 
nadmořská výška:    
432 m n. m. 
Počet obyvatel:   
345 
 

 

 

 

Obec Novosedly je tvořena 
hlavním sídlem Novosedly, 
které je dnes již prakticky 
urbanisticky propojeno 
s místní částí Koclov a dále 
osadou Sloučín vzdálenou 
cca 1,5 km jihovýchodně 
od Novosedel. Obcí 
prochází komunikace III. 
třídy. Veřejná prostranství 
v obci se nachází mimo 
uvedenou komunikaci.   

Nově navrhované plochy 
pro zástavbu jsou 

Územním plánem Novosedly navrženy tak, že navazují na stávající zástavbu v obci. Jedná se zejména o 
plochy smíšené obytné a plochy občanského vybavení.  

 

A1-A2 

+ uspořádání území: přirozený venkovský charakter zástavby (až na výjimky) 
++ odpovídající poměr nově vymezených zastavitelných ploch oproti zastavěnému 
území 

  

81%

13%
6%

Srovnání ploch zastavěného území 
a vymezených ploch změn v ÚP

Zastavěné území

Plochy změn BYDLENÍ

Plochy změn OSTATNÍ
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3. Struktura osídlení 

 Obec Novosedly s 345 
obyvateli spadá do kategorie 
„D“ – obce do 1 000 obyvatel. 
Osídlení obce si zachovává 
původní historický tvar podél 
Novosedelského potoka 
Kromě několika bytových 
domů si zástavba v obci  
zachovává vesnický ráz. 
V severní části obce se 
nachází rozsáhlý zemědělský 
areál. 

 

 
 
 
B2: Hustota osídlení v obcích ORP Strakonice – vývoj v letech 2009 – 2019 (obyvatel/km2) 

Obec 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP celkem 79,0 78,4 78,2 78,0 78,9 78,7 78,7 78,5 78,9 79,0 78,8 

Novosedly 39,8 39,8 40,3 40,3 41,8 42,0 42,0 42,1 42,6 41,7 40,9 

 
B1-B2 

+ obec si zachovává původní historický ráz 
++ hustota obyvatel je hluboko pod průměrem ORP 

4. Sociodemografické podmínky a bydlení 

Vývoj počtu obyvatel v letech 1991 - 2019 

 
 

C1: Věková struktura obyvatelstva, průměrný věk 
Obec Počet obyvatel Prům. 

věk 
Celkem 0 - 14 15 - 64 65 a více 

Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy 

SO ORP 
celkem 

45 305  7 251  3 710  3 541  28 834     14 721  14 113  9 220  3 891  5 329  42,9  

Novosedly 351  49  24  25  245  121  124  57  17  40  42,4  

 
C2: Index stáří 

Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Novosedly 107,5 134,7 136,7 127,5 128,3 130,6 
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C3: Migrační saldo 

Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Novosedly 30 20 20 26 21 23 24 24 17 11 20 
 

C4: Výstavba bytových a rodinných domů (SLDB 2001-2011) 

Název obce 
Bytové domy Rodinné domy 

2001 2011 2001 2011 

ORP Strakonice celkem 800  850  7039  7473  
Novosedly 3 3 96 91 

 
C5: Počty dokončených bytů v letech 2009 – 2018 a vzdálenost sídel od vybraných center  

Název obce 
Vzdálenost od 

krajsk. města v km 
Vzdálenost od 

Strakonic v km 
Dokončené byty 

2019 
Dokončené byty 

2009-2018 
ORP Strakonice celkem x x 131 880 
Novosedly 66,5  8,3  -  4  

 

C1-C5 

+/- vývoj počtu obyvatel v obci byl dlouhodobě rostoucí, od roku 2015 má mírně 
klesající tendenci 
+/- index stáří je srovnatelný s průměrem ORP, má rostoucí tendenci 
- počet vystěhovalých z obce převyšuje počet přistěhovalých 
- počet dokončených bytových jednotek je pod průměrem ORP 

5. Příroda a krajina 

Dle územní studie krajiny zpracované pro ORP Strakonice v roce 2019 se obec nachází v krajinném 
okrsku OK07. Jedná se o západní část Strakonické kotliny mezi Katovicemi a Strakonicemi. Úzká 
tektonická sníženina ve směru Z – V podél řeky Otavy je místy omezená příkrými svahy, s převládajícím 
akumulačním rovinným reliéfem údolních niv a nízkých teras, méně s plošinným erozně denudačním 
povrchem místy se zbytky lužního lesa s dubem letním, místy hospodářsky udržované borové a smrkové 
porosty. Osu území tvoří meandrující tok Otavy doprovázený úzkým lemem břehových porostů, místy 
kulturními loukami, specifickými prostory mrtvých ramen s významnými přítoky Kolčavky, 
Novosedelského potoka a Březového potoka. Krajinu tvoří odlesněná zemědělská krajina charakteristická 
bloky orné půdy a pastvin, které jsou položeny podél osy dané řekou. Místy krajinu doplňují drobné 
rybníky. Podél základní osy území je vedena hlavní komunikace spojující Katovice a Strakonice, a v jejím 
směru jsou položena i sídla navazujících zemědělských vsí. Významnou hodnotou území je především 
řeka Otava a její přítoky s břehovými partiemi, místně zachované fragmenty lužního lesa. 
 

D1: Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) – nenachází se 
 
D2: Památné stromy – nenachází se 
 
D3: Nadregionální prvky ÚSES  

Obec Výměra obce (ha) ÚSES (ha) ÚSES (%) 
Novosedly 843,6 0,7 0,1 

 
D1-D4 

- na území obce se nenachází žádná zvláště chráněná území 
- na území obce se nenachází památné stromy 
-- na území obce jsou minimálně zastoupeny nadregionální prvky ÚSES 
++ na území obce se nachází hustá síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 
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Vodní režim 

Dle územní studie krajiny zástavbou obce protéká vodní tok Novosedelský potok (IDVT 10256214). Tok 
je v zástavbě veden v lichoběžníkovém poměrně širokém korytě, mimo zástavbu má tok přírodní 
charakter bez větších zásahů lidské činnosti. Při povodňových průtocích dochází k ohrožení zástavby již 
při průtoku Q20, a to na obou březích. Konkrétní protipovodňová ochrana zástavby v současné době 
není navrhována. Na území katastru Novosedly u Strakonic nabírá Novosedelský potok pouze jeden 
bezejmenný přítok IDVT 10276378. Východně od zástavby je do Novosedelského potoku zaústěna jedna 
dráha soustředěného odtoku vod, která tok dotuje splaveninami. 

Místní části Stružský Mlýn (k.ú. Koclov) a Sloučín (k.ú. Sloučín) protéká vodní tok Sloučinský potok (IDVT 
10267463). Na hranici zástavby obou místních části jsou stanoveny kritické body KB-038 (ID dle Povis 
10804845) a KB-039 (ID dle Povis 10804673). Kritický bod KB-039 byl vyhodnocen jako potenciálně 
rizikový pro níže ležící zástavbu. Tok je v zástavbě vedené nekapacitním korytem. 

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem byla identifikovaná jedna lokalita, která 
se nachází jižně od zástavby Novosedly a Koclov (OZO-026). 

1. Doporučení k rozvoji výstavby - Není navrhováno žádné doporučení. 
2. Protipovodňová ochrana 
PO-109 – vymezen rizikový úsek vodního toku v zástavbě obce, doporučené zadat zpracování 
podrobnějšího posouzení, které navrhne konkrétní opatření pro zvýšení protipovodňové ochrany 
zástavby. Pro zvýšení protipovodňové ochrany zástavby se dále navrhuje revitalizace toku západně od 
obce. Součástí revitalizace bude opatření, které zpomalí odtok vod z povodí a podpoří rozliv vod do nivy 
(REV-050). 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch - Nové vodní plochy nejsou 
vymezeny. 
4. Revitalizace vodních toků a niv 
REV-024 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10248694. Revitalizací je myšleno 
odtrubnění a vytvoření přírodě blízkého koryta s doplněním břehové vegetace. Vymezený úsek k 
revitalizace pokračuje i na k.ú. Novosedly u Strakonic. 

REV-050 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Novosedelský potok (IDVT 10256214). 
Revitalizací je myšleno snížení kapacity koryta s podporou rozlivu vod do nivy, vybudování menších 
průtočných tůní nebo mokřadů, variantně lze uvažovat o návrhu retenční nádrže před soutokem s 
vodním tokem IDVT 10276378. 

REV-051 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10276378. Revitalizací jsou myšleny 
lokální úpravy na toku a doplnění liniové vegetace. 

REV-052 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 102801113. Revitalizace je myšlen 
přírodě blízká úprava, mírné rozvolnění trasy a doplnění liniové vegetace, podél toku bude vytvořen 
ochranný zatravněný pás. 

E1a: Vodní plochy  
Obec Výměra obce [ha] vodní plochy [ha] vodní plochy [%] 

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Novosedly 844 6 0,71 

 

E2a, E2b: Na území obce se nenacházejí záplavová území  
 

E3: Protipovodňová opatření na území obce – nerealizována 
 
Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území – nevyskytují se 
 

E5: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 

Tabulka E6: Ložiska nerostných surovin v ORP Strakonice 
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Obec lokalita Nerost Surovina 
Novosedly 
(Štěchovice) Štěchovice 2 pararula - rula Stavební kámen 

 
 
E1-E6 

- nízké zastoupení vodních ploch na území obce 
- protipovodňová opatření – nerealizována 
- v obci se nacházejí záplavová území 
+  žádné poddolované území  
++ absence sesuvných území a starých důlních děl 
+ existence ložisek nerostných surovin  

7. Kvalita životního prostředí 

F1: Kvalita ovzduší 

V centrální části obce Novosedly jsou mírně zhoršené podmínky polétavého prachu PM10. Hodnoty 
ovšem nepřekračují stanovený imisní limit 50 µg/m3, pohybují se v rozmezí 34 – 38,5 50 µg/m3. Hodnoty 
plynu SO2 jsou na dolní hranici. 
 

F2: staré zátěže a kontaminované plochy – nevyskytují se   
 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, dvě stanoviště tříděného odpadu jsou umístěna v centrální části sídla 
Novosedly, po jednom v místní části Koclov a v místní části Sloučín. 

F1-F3 

-/+ horší kvalita ovzduší pouze v centrální části obce 
++  absence starých zátěží a kontaminovaných ploch 
++ přiměřený počet a rozmístění stanovišť tříděného odpadu 

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

G1: Využití ploch v obci  

Název obce 
Země-
dělská 

půda (ha) 

z toho Nezemě-
dělská 

půda (ha) 

 z toho 

Orná 
Trvalý travní 

porost 
Lesní 

pozemek Vodní plochy 

ORP Strakonice celkem 38 082  25 376  11 513  19 331  12 390  1 534  
Novosedly 617  489  118  226  166  6  
% z ploch v ORP 1,62 1,93 1,02 1,17 1,34 0,39 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 1,5 % z celkové rozlohy ORP je zastoupení jednotlivých ploch ve 
srovnání s jejich celkovým zastoupením v ORP vyvážené. Oproti lesním pozemkům mírně převažují 
zemědělské půdy. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Pouze centrální a severní část správního území obce je  potenciálně ohrožena vodní erozí. Ohrožení půd 
větrnou erozí je minimální. 

G4: Kvalita půdy  

Na území obce převažují půdy II. a III. třídy ochrany. Z hlediska výnosnosti zemědělské půdy se obec 
nachází v ostatní méně příznivé oblasti OB. 

G1-G4 

+ vyvážené zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
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+ vyvážené zastoupení lesních ploch 
-/+ potenciální ohroženost ZPF vodní erozí na části území obce 
+ kvalitní půdy, méně příznivá oblast z hlediska výnosnosti zemědělské půdy 

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  
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Novosedly x x    x x x x x   x x  2  A 
     Koclov             x   1  D 
     Sloučín                1  D 

 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Libětice k obcím s nadstandardní občanskou 
vybaveností. Dostupnost OV je na výborné úrovni. 

H2: Vyhodnocení OV dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury:  

Typ zařízení  Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Vzdělávání a výchova Mateřská škola časová s VHD 30 min. Ano 
Základní škola časová s VHD (Katovice) 30 min Ano 

Sociální služby Denní služby/stacionář časová – dojezdová doba (Strakon.) 30 min. Ano 
Zdravotnictví  Ambulantní zdravotní péče časová – dojezdová doba  -  „  - 35 min. Ano 
Kultura Knihovna časová - pěší, VHD, auto 15 min. Ano 

Komunitní centrum fyzická pěší docházka - skutečná 800 (615 m) Ano 
Veřejná správa Pošta/přepážka dojezd VHD/autem, vzduš.vzdál. 10 km Ano 
Ochrana obyvatelstva Hasičská zbrojnice DH fyzická pěší docházka - skutečná 1 000 (770 m) Ano 

Stálý úkryt obyvatelstva fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Hřiště Pro předškolní děti fyzická pěší docházka - skutečná 200 (154 m) Ne 

Pro mladší školní děti fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ano 
Pro mládež a dospělé fyzická pěší docházka - skutečná 1000 (770 m) Ano 

Veřejná prostranství  sídelně strukturální 1000 m2 / 2 ha 
zastavit.plochy  

Ano 

Veřejná parková zeleň  sídelně strukturální V každém 
obytném sídle 

Ano 

   
H4: Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství v obci jsou výborně dostupná. Nachází se mimo komunikaci III. třídy procházející 
obcí. Jsou tvořena parkovou zelení v kombinaci se zpevněnými plochami. 
 

H1-H4 

++ nadstandardní občanská vybavenost v obci 
++ výborná dostupnost OV  
+ obec poskytuje některé služby OV pro širší území 
++ kvalitní plochy veřejných prostranství a jejich dostupnost v obci 

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

Dopravní infrastruktura 

I1: počet spojů v obcích v ORP Strakonice 
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Obec 
Autobus – počet spojů/den Vlak – počet spojů/den Automobil 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Délka 
(km) 

Doba 
(minut) 

Novosedly 15 15 18-24 - - - 9 11 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Novosedly x x x x  
     Koclov x x/č  x  
     Sloučín      

 

I3: Vyhodnocení DI a TI dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury  
Veřejná 
infrastruktura 

 Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Odstavná stání pro OA Stavby pro bydlení/rekreaci fyzická pěší docházka - skutečná 300 (230 m) Ano 
Veř. hromadná doprava. Stavby pro bydlení/rekreaci  600 - 700 m Ano 
Nakládání s TKO Stanoviště sběru odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 50 m Ano 

Stanoviště tříděného odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 150 m Ano 
Sběrný dvůr fyzická pěší docházka - skutečná 1500 m Ano 

Zásobování vodou Napojení na veřejný vodovod sídelně strukturální celé území  Ano 
Nakládání s odpad.vod. Napojení na veřej. kanalizaci sídelně strukturální nad 50 obyv. Ano 

 

I1-I4 

++ výborné spojení autem do Strakonic a okolí 
++  vysoká frekvence autobusových spojů do Strakonic a okolí 
+  dobrá dostupnost zastávek v obci 
-  absence železnice 

 
I5-I8 

++  napojení obce na vodovod  
+ napojení obce na kanalizaci 
+  existence ČOV 
++ plynofikace většiny území obce 

11. Ekonomické a hospodářské podmínky 

J1: Míra podnikatelské aktivity v letech 2009 - 2019 
Obec / Míra podn.aktivity 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP průměr 93,52 100,88 96,67 98,74 99,60 97,31 98,35 98,58 97,80 

Novosedly 67,80 88,07 64,79 63,71 61,28 50,70 62,50 62,68 66,67 
 
J2: Počet nezaměstnaných osob dosažitelných v letech 2009 - 2019  

Obec 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP celkem % 6,60 7,93 6,39 8,09 6,58 5,58 5,09 3,14 2,97 2,93 

Novosedly % 6,97 8,54 8,37 7,69 6,53 7,76 7,00 2,06 3,24 2,04 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

Název obce 
2001 

(%) 

2011 

(%) 

Rozdíl 

(%) 

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Novosedly 4,0 6,8 2,9 
 
J4a: Vyjížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 
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Obec Rok Vyjížďka do: (%) Rok Vyjížďka do: (%) 
Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 

ORP celkem     2011 58,3 41,7 7,2 
Novosedly 2001 72,7 27,3 39,3 2011 58,9 41,1 20,6 

 

J4b: Dojížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 
Obec Rok Dojížďka do: (%) Rok Dojížďka do: (%) 

Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 
ORP celkem     2011 65,0 35,0 5,5 
Novosedly 2001 100,0 0,0 14,6 2011 96,3 3,7 7,6 

 

J1-J4 

- podprůměrná míra podnikatelské aktivity a její dlouhodobá vyrovnanost 
++ podprůměrný počet nezaměstnaných osob, dlouhodobě klesající trend 
+/- rostoucí počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, mírně pod průměrem v ORP 
+  průměrné množství osob vyjíždějících do zaměstnání/škol 

12. Rekreace a cestovní ruch 

K1: Trasy vedoucí obcí  
Číslo trasy Trasa Délka (km) 

hipostezky Volenice - Dolní Poříčí 4,1 
 

K1-K2 

+/- hypostezka na území obce, absence cyklotras a pěších tras 
- absence ubytovacích zařízení (viz tabulka OV - kapitola 9)   

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

L1: Zdroje požární vody 
OBEC Katastrální území Typ zdroje / název Hydrant 

Novosedly Sloučín Další zdroj vody - Potok Sloučínský  

Novosedly Koclov Další zdroj vody - Rybník nad obcí ANO 

Novosedly Novosedly Další zdroj vody - Novosedelský potok ANO 
 
L2-L4: Zajištění PO - požární zbrojnice, jednotky SDH  

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Novosedly x x  
     Koclov    
     Sloučín    

 

L1-L4 

++ dostatečné zdroje požární vody ve všech sídlech obce 
+ hydrantová síť v obci 
++  jednotka SDH a hasičská zbrojnice v obci 
- absence stálého úkrytu obyvatelstva 

14. Hodnoty v území 

Hno 1  kaplička sv. Vojtěcha 
Hno 2  usedlost čp. 21 a 30 v Novosedlech 
Hno 3  socha sv. Jana Nepomuckého na mostě při silnici II/172 
Hno 4  veřejné zelené prostory kolem silnice II/172 
Hno 5  veřejný prostor s kapličkou a lípou ve Sloučíně 
Hno 6  návesní prostor s kapličkou a se zelení v Koclově 
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15. Záměry v území 

Zno 1  vedení VVN 110kV Strakonice – Střelské Hoštice – převzato bez úprav ze ZÚR do ÚP 
Zno 2   severní přeložka silnice II/172 – řešeno v ÚP 
Zno 3   dostavba kanalizačních a vodovodních řadů – řešeno v ÚP 
Zno 4   dostavba základní polní cestní sítě – řešit v rámci KoPÚ 

16. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území 

Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 

 

 

17. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích, zahrnující 
zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, 
vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s 
hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití potenciálů rozvoje 
území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel. 

Pno-1 ÚS krajiny ORP Strakonice  vymezen rizikový úsek vodního toku v zástavbě obce 
(PO-109) - doporučeno zadat zpracování podrobnějšího posouzení, které navrhne 
konkrétní opatření pro zvýšení protipovodňové ochrany zástavby – řešit v ÚP. Pro zvýšení 
protipovodňové ochrany zástavby se dále navrhuje revitalizace toku západně od obce. 
Součástí revitalizace bude opatření, které zpomalí odtok vod z povodí a podpoří rozliv vod 
do nivy (REV-050). 

Pno-2 absence cestní sítě v krajině – v rámci KoPÚ prověřit možnosti, ve spolupráci s KČT 
a NJC následně prověřit možnosti vedení cyklotras a pěších tras na území obce – řešit v ÚP 

Pno-3 intenzivní zemědělské využívání severní části katastru – v rámci KoPÚ prověřit 
možnost rozčlenění monotónní zemědělské krajiny remízy, solitéry, liniovou zelení, řešené 
převzít do ÚP    

10,42

2,67

9,44

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Osek 

1. Širší územní vztahy 

Obec Osek se nachází 6 km severovýchodně od Strakonic na 
Petrovickém potoce. 
První zmínka o obci je z roku 1392. 
Osek se se svou urbanistickou formou blíží spíše k malému 
městečku, zejména v jižní části Oseku v okolí kolem zámku 
a  pečovatelského domu. Obec má základní občanskou 
vybavenost, služby a technickou infrastrukturu a je dobře 
dopravně (pěšky i motorově) napojena na blízký městys 
Radomyšl. Ostatní místní části nemají velký rozvojový 
potenciál, chybí veřejná infrastruktura a jako obslužná obec 
slouží Osek a Radomyšl popř. Strakonice. V místních částech 
je třeba zkultivovat veřejná prostranství, která by zvýšila 
atraktivitu venkovského sídla. Krajina v okolí je zemědělsky 
využívána, krajinná matrice je orná půda s enklávami lesních porostů. 
 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

OSEK 
ÚP Osek   17.1.2013 řeší celé správní území obce Osek 
Změna č. 1 ÚP 
Osek   29.10.2016 

řeší změnu využití pozemků z ploch VS 
na OV - Petrovice u Oseka 

ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY nebyla zpracována 
ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY byla zpracována 
ÚS (XY.) - územní studie byla předepsána, ale uplynula podmínka jejího pořízení 
 

 

Vazby na Politiku územního rozvoje ČR 

Přes správní území obce není navržen 
žádný koridor. 
 

Vazby na Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje 

Přes správní území obce je navržen: 

Koridor dopravní infrastruktury D5/1 - 
Silnice I/4 - úsek Nová Hospoda - 
Strakonice (severní okraj, Řepice) 
 

Obec se nachází v rozvojové oblasti N-OB1 

Úkoly vyplývající z nadřazených ÚPD - viz 
kapitola 1 Podkladů pro rozbor 
udržitelného rozvoje území „část A“ - 
témata: Politika územního rozvoje ČR a  
Zásady územního rozvoje Jihočeského 
kraje.  
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2. Prostorové a funkční uspořádání území 

Základní údaje: 

katastrální území:  
Jemnice u Oseka, Osek 
u Radomyšle, Rohozná 
u Rovné, Petrovice u 
Oseka, Malá Turná 
výměra obce:    
1393 ha  
z celého ORP 2,4 % 
nadmořská výška:    
450 m n. m. 
Počet obyvatel:   
653 
 

 

Obec Osek je tvořena 
hlavním sídlem Osek a dále 
4 menšími sídly – Malá 
Turná, Petrovice, Jemnice 
a Rozná, které se nacházejí 
ve vzdálenosti cca 1,5 – 2 
km od Oseka. Obce 
vzájemně propojuje síť 
komunikací III. třídy. 

Nově navrhované plochy 
pro zástavbu jsou 
Územním plánem Osek 
navrženy tak, že navazují 
na stávající zástavbu 
v obci. Jedná se zejména o 

plochy bydlení venkovského charakteru, plochy výroby a skladování a plochy rekreace.  

 
A1-A2 

+ uspořádání území: přirozený venkovský charakter zástavby (až na výjimky) 
++ odpovídající poměr nově vymezených zastavitelných ploch oproti zastavěnému 
území 

  

80%

12%
8%

Srovnání ploch zastavěného území 
a vymezených ploch změn v ÚP

Zastavěné území

Plochy změn BYDLENÍ

Plochy změn OSTATNÍ
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3. Struktura osídlení 

 Obec Osek s 653 obyvateli 
spadá do kategorie „D“ – obce 
do 1 000 obyvatel. Osídlení 
obce si zachovává původní 
historický tvar. 

Zástavba v obci si většinou 
zachovává vesnický ráz (až na 
několik bytových domů). 

Dominantou obce je zámecký 
areál nacházející se v centrální 
části sídla Osek. 

 
 
 
 
 
 
 
B2: Hustota osídlení v obcích ORP Strakonice – vývoj v letech 2009 – 2019 (obyvatel/km2) 

Obec 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP celkem 79,0 78,4 78,2 78,0 78,9 78,7 78,7 78,5 78,9 79,0 78,8 

Osek 42,0 43,3 43,8 46,0 47,3 48,2 48,7 47,1 47,0 45,0 46,9 
 

B1-B2 

+ obec si zachovává původní historický ráz 
++ hustota obyvatel je hluboko pod průměrem ORP 

4. Sociodemografické podmínky a bydlení 

Vývoj počtu obyvatel v letech 1991 - 2019 

 
 

C1: Věková struktura obyvatelstva, průměrný věk 
Obec Počet obyvatel Prům. 

věk 
Celkem 0 - 14 15 - 64 65 a více 

Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy 

SO ORP 
celkem 

45 305  7 251  3 710  3 541  28 834     14 721  14 113  9 220  3 891  5 329  42,9  

Osek 648  88  46  42  433  272  161  127  68  59  43,7  
 

C2: Index stáří 
Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Osek 100,0 104,2 144,3 159,5 144,4 147,2 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Osek 101 107 108 97 73 84 93 91 67 85 73 
 
C4: Výstavba bytových a rodinných domů (SLDB 2001-2011) 

Název obce 
Bytové domy Rodinné domy 

2001 2011 2001 2011 

ORP Strakonice celkem 800  850  7039  7473  
Osek 9 8 121 137 

 
C5: Počty dokončených bytů v letech 2009 – 2018 a vzdálenost sídel od vybraných center  

Název obce 
Vzdálenost od 

krajsk. města v km 
Vzdálenost od 

Strakonic v km 
Dokončené byty 

2019 
Dokončené byty 

2009-2018 
ORP Strakonice celkem x x 131 880 
Osek 62,8  12,8  4  6  

 

C1-C5 

+ vývoj počtu obyvatel v obci je v dlouhodobém měřítku vyrovnaný, v posledních 
několika letech má mírně rostoucí tendenci 
- index stáří je mírně nad průměrem ORP, má mírně rostoucí tendenci 
- počet vystěhovalých z obce převyšuje počet přistěhovalých 
-/+ počet dokončených bytových jednotek je mírně pod průměrem ORP 

5. Příroda a krajina 

Dle územní studie krajiny zpracované pro ORP Strakonice v roce 2019 se obec nachází v krajinném 
okrsku OK04. Jedná se o pahorkatinné území tvořené silně rozčleněným erozně denudačním povrchem 
s výraznými, převážně zalesněnými strukturními hřbety charakteristickými uspořádáním ve směru JZ – 
SZ, často se skalními útvary, s krasovými tvary, se stopami zarovnání v sv. okraji území. Charakteristická 
jsou široce rozevřená údolí. Prostor je středně zalesněný, zejména ve svažitých a vrcholových částech. 
Krajinný prostor utváří mozaika lesů, luk, pastvin a dominujících polí, doplněná četnými různě velkými 
rybníky, s potoky doprovázenými úzkými lemy břehových porostů a luk. Podstatnou část zemědělské 
krajiny tvoří především scelené bloky orné půdy, zejména v okolí Radomyšle. Převažují drobná 
venkovská sídla orientovaná centrálně k Radomyšli, čemuž odpovídá paprskovité uspořádání 
komunikací. Pro sídla je charakteristické kompaktní návesní uspořádání. 
 

D1: Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) – nevyskytují se 
 
D2: Památné stromy  

Obec Název Předmět ochrany 
Osek Osecké duby Skupina stromů – dub letní 2x 

 
D3: Nadregionální prvky ÚSES  

Obec Výměra obce (ha) ÚSES (ha) ÚSES (%) 
Osek 1 393,4 79,6 5,7 

 
D1-D4 

- na území obce se nenachází žádná zvláště chráněná území 
+ na území obce se nachází památné stromy 
+ na území obce jsou přiměřeně zastoupeny nadregionální prvky ÚSES 
++ na území obce se nachází poměrně hustá síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 
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Dle územní studie krajiny zástavbou obce protéká vodní tok Petrovický potok (IDVT 10275203), na 
kterém je realizována kaskáda na sebe navazujících vodních nádrží. Petrovický potok následně protéká 
podél místní části Petrovice a východně od této zástavby se vlévá do Rojického potoka (IDVT 10239007). 
Rojický potok protéká zájmovým územím obce od severu k jihu podél východní hranice katastru. Na 
území katastru Malá Turná se do Rojického potoku vlévá drobná vodoteč IDVT 10257272, která protéká 
zástavbou místní části Malá Turná. Na tomto drobném toku se v severozápadním cípu katastru nacházejí 
dvě menší vodní nádrže. Katastrální území Jemnice u Oseku je odvodněno dvěma bezejmennými 
vodotečemi IDVT 10246882 a IDVT 102825590. Tyto toky jsou v polních tratích zatrubněné, což z 
hlediska vodního režimu krajiny je hodnoceno negativně. Poslední katastrální území Rohozná u Rovné 
je odvoděno vodotečí Rohozná (IDVT 10239941). Tento tok pramení severně nad zástavbou místní části 
Rohozná. 

V zájmovém území byly stanoveny celkem 4 kritické body. KB-040 (ID dle Povis 10801909) na vodním 
toku IDVT 10257272, na hranici zástav05by místní části Malá Turná, KB-041 (ID dle Povis 10802762) 
na vodním toku Petrovický potok (IDVT 10275203), na hranici zástavby Osek, v místě vodní nádrže 
Bašta, KB-042 (ID dle Povis 108001671) na hranici zástavby místní části Petrovice, na vodním toku 
Petrovický potok (IDVT 10275203) a KB-043 (ID dle Povis 10802766) stanovený na hranici jižní části 
zástavby Osek v polní trati. 

Ze všech zmíněných kritických bodů byl vyhodnocen jako potenciálně rizikový kritický bod KB-043. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby - Není navrhováno žádné doporučení. 
2. Protipovodňová ochrana 
KB-043 – v ploše povodí, na zorněných půdních blocích doporučujeme aplikovat protierozní způsob 
pěstování plodin, případně realizovat biotechnická liniová opatření. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 
Nové lokality pro realizaci vodních nádrží nebyly vymezeny. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 
REV-053 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Rojický potok (IDVT 10239007). 
Revitalizací je myšlena podpora rozlivu vod do nivy, v nivě toku budou doplněny průtočné tůně, mokřady 
nebo menší vodní plochy. 

REV-054 – návrh revitalizace vodního toku IDVT 10247132. Revitalizací je myšleno doplnění liniové 
vegetace, případně drobné přírodě blízké úpravy, které zabrání postupnému zahlubování dna. 

REV-055 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Petrovický potok (IDVT 10275203) 
západně od zástavby Osek. Revitalizací je myšleno odtrubnění zatrubněného úseku mezi vodními 
nádržemi Brůdek a Velký rybník, bude vytvořeno mělké mírně meandrující přírodní koryto, možnost 
doplnění menších průtočných tůní. 

REV-056 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Rohozná (IDVT 10239941), návrh 
zasahuje až do k.ú Přešťovice. Revitalizací je myšlena celková úprava trasy koryta s větším propojením 
nivy a doplněním o drobné prohlubně nebo tůně, které budou periodicky zaplavovány 

E1a: Vodní plochy  
Obec Výměra obce [ha] vodní plochy [ha] vodní plochy [%] 

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Osek 1 391 19 1,37 

 
E2a, E2b: Na území obce se nenacházejí záplavová území  
 
E3: Protipovodňová opatření na území obce – nenachází se 
 
Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území – nevyskytují se 
 

E5: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
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E6: Ložiska nerostných surovin  

Obec lokalita Nerost Surovina 
Osek Jemnice-Skalka Křemen (KR) Křemenné suroviny - (KM) křemen 
Osek Rohozná u Rovné Dolomit (DL) Dolomit 

 
E1-E6 

- nižší zastoupení vodních ploch na území obce 
+ protipovodňová opatření – nejsou potřebná 
++ v obci se nenacházejí žádná záplavová území 
+  žádné poddolované území  
++ absence sesuvných území a starých důlních děl 
++ existence rozsáhlých ložisek nerostných surovin  

7. Kvalita životního prostředí 

F1: Kvalita ovzduší 

Na celém území obce  se hodnoty polétavého prachu PM10 pohybují v rozmezí 29,1 – 34 µg/m3, což 
jsou střední hodnoty v rámci ORP. Stanovený imisní limit je 50 µg/m3. Hodnoty plynu SO2 jsou na dolní 
hranici. 
 

F2: staré zátěže a kontaminované plochy       
Obec Lokalita 
Osek skládky Jemnice, Brusy 

 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, 6 stanovišť tříděného odpadu (2 x Osek, 1 x v každé z osad) jsou 
umístěna v centrálních částech sídel. 

F1-F3 

+ dobrá kvalita ovzduší v obci 
-  existence starých zátěží a kontaminovaných ploch 
-/+ nízký počet a rozmístění stanovišť tříděného odpadu v sídle Osek, odpovídající v 
osadách 

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

G1: Využití ploch v obci  

Název obce 
Země-
dělská 

půda (ha) 

z toho Nezemě-
dělská 

půda (ha) 

 z toho 

Orná 
Trvalý travní 

porost 
Lesní 

pozemek Vodní plochy 

ORP Strakonice celkem 38 082  25 376  11 513  19 331  12 390  1 534  
Osek 913  793  94  479  356  19  
% z ploch v ORP 2,40 3,13 0,82 2,48 2,87 1,24 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 2,4 % z celkové rozlohy ORP je zastoupení jednotlivých ploch ve 
srovnání s jejich celkovým zastoupením v ORP vyvážené. Oproti zemědělským půdám mírně převažují 
lesní pozemky. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Zejména jižní část správního území obce Osek je  potenciálně ohrožena vodní erozí. Ohrožení půd 
větrnou erozí je minimální. 

G4: Kvalita půdy  
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Na území obce převažují půdy I. a II. třídy ochrany. Z hlediska výnosnosti zemědělské půdy se obec 
nachází v ostatní méně příznivé oblasti OB. 

G1-G4 

+ vyvážené zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
++ mírně nadstandardní zastoupení lesních ploch 
- potenciální ohroženost ZPF vodní erozí  
+  kvalitní půdy, méně příznivá oblast z hlediska výnosnosti zemědělské půdy 

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  

Obec / 
     Osada 
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Osek     x  x x x x   x x  2  B 
     Jemnice                1  D 
     Rohozná                1  D 
     Petrovice                1  D 
     Malá Turná                1  D 

 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Libětice k obcím se standardní až nadstandardní 
občanskou vybaveností. Dostupnost OV je na dobré úrovni, v osadách je dostupnost OV horší. 

H2: Vyhodnocení OV dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury:  

Typ zařízení  Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Vzdělávání a výchova Mateřská škola časová s VHD (Radomyšl) 30 min. Ano 
Základní škola časová s VHD (Radomyšl) 30 min Ano 

Sociální služby Denní služby/stacionář časová – dojezdová doba (Strakon.) 30 min. Ano 
Zdravotnictví  Ambulantní zdravotní péče časová – dojezdová doba  -  „  - 35 min. Ano 
Kultura Knihovna časová - pěší, VHD, auto 15 min. Ano 

Komunitní centrum fyzická pěší docházka - skutečná 800 (615 m) Ano 
Veřejná správa Pošta/přepážka dojezd VHD/autem, vzduš.vzdál. 10 km Ano 
Ochrana obyvatelstva Hasičská zbrojnice DH fyzická pěší docházka - skutečná 1 000 (770 m) Ano 

Stálý úkryt obyvatelstva fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ano 
Hřiště Pro předškolní děti fyzická pěší docházka - skutečná 200 (154 m) Ne 

Pro mladší školní děti fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Pro mládež a dospělé fyzická pěší docházka - skutečná 1000 (770 m) Ano 

Veřejná prostranství  sídelně strukturální 1000 m2 / 2 ha 
zastavit.plochy  

Ano 

Veřejná parková zeleň  sídelně strukturální V každém 
obytném sídle 

Ano 

   
H4: Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství v obci jsou dobře dostupná. Nachází se podél komunikací III. třídy procházejícími 
sídly. Jsou tvořena parkovou zelení v kombinaci se zpevněnými plochami. 
 

H1-H4 

+ standardní až nadstandardní občanská vybavenost v obci, horší v osadách 
+ dobrá dostupnost OV  
+ obec poskytuje některé služby OV pro širší území 
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+ přiměřené plochy veřejných prostranství a jejich dostupnost v obci 

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

Dopravní infrastruktura 

I1: počet spojů v obcích v ORP Strakonice 

Obec 
Autobus – počet spojů/den Vlak – počet spojů/den Automobil 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Délka 
(km) 

Doba 
(minut) 

Osek 7 7 24-30 - - - 11 12 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Osek x x x x  
     Jemnice x x    
     Rohozná  x  x  
     Petrovice  x    
     Malá Turná x x  x  

 
I3: Vyhodnocení DI a TI dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury  

Veřejná 
infrastruktura 

 Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Odstavná stání pro OA Stavby pro bydlení/rekreaci fyzická pěší docházka - skutečná 300 (230 m) Ano 
Veř. hromadná doprava. Stavby pro bydlení/rekreaci  600 - 700 m Ano 
Nakládání s TKO Stanoviště sběru odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 50 m Ano 

Stanoviště tříděného odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 150 m Ne 
Sběrný dvůr fyzická pěší docházka - skutečná 1500 m Ne 

Zásobování vodou Napojení na veřejný vodovod sídelně strukturální celé území  Ne 
Nakládání s odpad.vod. Napojení na veřej. kanalizaci sídelně strukturální nad 50 obyv. Ano 

 

I1-I4 

+ dobré spojení autem do Strakonic a okolí 
+/-  přiměřená frekvence autobusových spojů do Strakonic a okolí 
++ výborná dostupnost zastávek v obci 
+  železnice na území obce, horší dostupnost žel. zastávky  

 
I5-I8 

+  napojení obce na vodovod (absence napojení v osadách Rohozná a Petrovice) 
++ napojení obce na kanalizaci 
+ existence ČOV v sídle Osek 
+ plynofikace části obce 

11. Ekonomické a hospodářské podmínky 

J1: Míra podnikatelské aktivity v letech 2009 - 2019 
Obec / Míra podn.aktivity 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP průměr 93,52 100,88 96,67 98,74 99,60 97,31 98,35 98,58 97,80 

Osek 44,64 58,04 56,32 64,62 59,63 68,91 67,09 69,44 73,51 
 

J2: Počet nezaměstnaných osob dosažitelných v letech 2009 - 2019  
Obec 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP celkem % 6,60 7,93 6,39 8,09 6,58 5,58 5,09 3,14 2,97 2,93 

Osek % 5,10 5,69 4,12 5,65 4,56 3,69 5,35 3,17 3,50 2,08 
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J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

Název obce 
2001 

(%) 

2011 

(%) 

Rozdíl 

(%) 

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Osek 1,7 5,2 3,5 
 

J4a: Vyjížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 
Obec Rok Vyjížďka do: (%) Rok Vyjížďka do: (%) 

Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 
ORP celkem     2011 58,3 41,7 7,2 
Osek 2001 62,6 37,4 27,0 2011 65,3 34,7 17,8 

 

J4b: Dojížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 
Obec Rok Dojížďka do: (%) Rok Dojížďka do: (%) 

Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 
ORP celkem     2011 65,0 35,0 5,5 
Osek 2001 100,0 0,0 9,9 2011 97,9 2,1 6,9 

 

J1-J4 

-/+ mírně podprůměrná míra podnikatelské aktivity, rostoucí trend 
-/+ mírně nadprůměrný počet nezaměstnaných osob, dlouhodobě klesající trend 
+/- rostoucí počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, pod průměrem v ORP 
-  nadprůměrné množství osob vyjíždějících do zaměstnání/škol 

12. Rekreace a cestovní ruch 

K1: Trasy vedoucí obcí  
Druh trasy Trasa Délka (km) 

CT 1067 Radomyšl – Čejetice (Osek, Jemnice, Brusy, Vítkov, Štěkeň, Čejetice) 16 
CT 1260 Strakonice – Brloh (Strakonice, Řepice, Rovna) 14 
turistické trasy pěší žlutá odsazená od komunikace 5,5 

 

K1-K2 

++ pěší trasa a síť cyklotras procházejících sídly, absence hypostezek 
- absence ubytovacích zařízení (viz tabulka OV - kapitola 9)   

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

L1: Zdroje požární vody 
OBEC Katastrální území Typ zdroje / název Hydrant 

Osek Rohozná Zdroj požární vody - Požární nádrž  

Osek Osek Další zdroj vody - Rybník Brůdek ANO 

Osek Petrovice Zdroj požární vody - Požární nádrž  

Osek Malá Turná Zdroj požární vody - Požární nádrž ANO 
 

L2-L4: Zajištění PO - požární zbrojnice, jednotky SDH  

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Osek x x  
     Jemnice x x  
     Rohozná    
     Petrovice x x  
     Malá Turná    

 

L1-L4 

++ dostatečné zdroje požární vody v obou sídlech obce 
+ hydrantová síť v obci 



  

ÚAP ORP STRAKONICE 2020 – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE / ČÁST B – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 163 

 

++  jednotkay SDH a hasičské zbrojnice v obci 
+ existence stálého úkrytu obyvatelstva 

14. Hodnoty v území 

Hos 1   zámek Osek a park 
Hos 2   kaple sv. Jana Nepomuckého v Oseku 
Hos 3   kaple sv. Václava u obecního úřadu v Oseku 
Hos 4   Židovský hřbitov jihozápadně od Oseku 
Hos 5   boží muka sv. Prokopa u bývalé cesty z Oseku na Radomyšl 
Hos 6   boží muka sv. Tekly u silnice z Oseku na Kbelnici 
Hos 7   boží muka sv. Josefa při cestě z Oseku na Jemnice 
Hos 8   výklenková kaplička na okraji Jemnic směrem na Osek 
Hos 9   návesní prostor s kapličkou sv. Jana Nepomuckého a křížkem v Jemnicích 
Hos 10   návesní kaple sv. Jana Nepomuckého v Malé Turné 
Hos 11   výklenková kaplička P. Marie Bolestné na okraji M. Turné směrem na Petrovice 
Hos 12   zřícenina tvrze Petrovice 
Hos 13   kaple Panny Marie na návsi v Petrovicích 
Hos 14   kaple Panny Marie na návsi v Rohozné a veřejný prostor kolem 
Hos 15   kaple sv. Jana Nepomuckého u polní cesty z Rohozné směrem do Oseka 
Hos 16   Osecké duby na jihu Oseku 
Hos 17   soustava rybníků v centrální části Oseku 
Hos 18   javorová alej z Petrovic do Oseku 
Hos 19   ovocná alej z Oseku do Jemnic 
Hos 20   veřejné prostranství kolem požární nádrže v Jemnicích se vzrostlými stromy 

15. Záměry v území 

Zos 1   vybudování ČOV, ČS a dostavba kanalizačních řadů v osadách – řešeno v ÚP 
Zos 2   rozvojové plochy pro výrobu a skladování v jižní části Oseku – navrženy v ÚP 

16. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území 

Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 

 

 

17. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích, zahrnující 
zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, 
vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s 
hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití potenciálů rozvoje 
území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel. 

10,00

6,67
7,78

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Pos-1 ÚS krajiny pro ORP Strakonice (2019) byl vyhodnocen jako potenciálně rizikový 
kritický bod KB-043 (dle Povis 10802766) stanovený na hranici jižní části zástavby Osek v 
polní trati - v ploše povodí, na zorněných půdních blocích je doporučeno aplikovat 
protierozní způsob pěstování plodin, případně realizovat biotechnická liniová opatření – 
není předmětem ÚP 

Pos-2 absence pěšího propojení do místních částí a k zastávce ČD – realizovat KoPÚ,  
prověřit v ÚP možnost vedení nových tras pro pěší 
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Paračov 

1. Širší územní vztahy 

Obec Paračov se nachází zhruba 10 km jihovýchodně od 
Strakonic. 
První písemná zmínka pochází z roku 1316. 
Obec Paračov leží mimo hlavní silniční tahy, přesto se 
dopravní obslužnost místa v posledních letech výrazně 
zlepšila díky opravám cest na Kváskovice, Kuřimany a 
Skály. Obec poskytuje klidné a kvalitní bydlení 
v kultivovaném prostředí jihočeské vesnice. V obci je 
nedostatečná sportovní a veřejná vybavenost. Dobudování 
této vybavenosti by mohlo přispět k dalšímu rozvoji obce. 
Krajina kolem Paračova je zemědělsky využívaná, četné 
remízy a doplňková zeleň jsou napojeny na intravilán obce, 
tudíž sídlo měkce přechází do krajiny s polní matricí. Cestní 
síť v krajině je postupně obnovována, což může mít pozitivní vliv z hlediska krátkodobé rekreace a 
zajištění přístupu obyvatel do krajiny. 
 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

PARAČOV ÚP Paračov   5.3.2010 řeší celé správní území obce Paračov 
ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY nebyla zpracována 
ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY byla zpracována 
ÚS (XY.) - územní studie byla předepsána, ale uplynula podmínka jejího pořízení 
 

Vazby na Politiku územního rozvoje ČR 

Přes správní území obce není navržen 
žádný koridor. 

 

Vazby na Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje 

Přes správní území obce není navržen 
žádný koridor. 

 

Obec se nenachází v žádné rozvojové ose 
ani oblasti. 
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2. Prostorové a funkční uspořádání území 

 Základní údaje: 

katastrální území:  
Paračov 
výměra obce:    
459 ha  
z celého ORP 0,8 % 
nadmořská výška:    
482 m n. m. 
Počet obyvatel:   
112 
 

 

 

 

Obec Paračov si udržuje 
charakter kompaktního 
sídla, hlavní veřejná 
prostranství se nacházejí 
v centrální části obce. Obcí 
prochází komunikace III. 
třídy.    

Nově navrhované plochy 
pro zástavbu jsou Územním 
plánem Paračov navrženy 
tak, že navazují na stávající 
zástavbu v obci, kromě 
ploch ve východní části 
obce, které nenavazují na 
stávající urbanizované 

území a zasahují necitlivě do volné krajiny. Jedná se zejména o plochy smíšené obytné.  

 
A1-A2 

++ uspořádání území: přirozený venkovský charakter zástavby 
- velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch pro bydlení oproti zastavěnému 
území 

  

69%

28%

3%

Srovnání ploch zastavěného území 
a vymezených ploch změn v ÚP

Zastavěné území

Plochy změn BYDLENÍ

Plochy změn OSTATNÍ
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3. Struktura osídlení 

Obec Paračov se 112 
obyvateli spadá do kategorie 
„D“ – obce do 1 000 obyvatel. 
Osídlení obce si zachovává 
původní historický tvar podél 
komunikace III. třídy 
procházející obcí. Zástavba 
v obci si zachovává vesnický 
ráz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
B2: Hustota osídlení v obcích ORP Strakonice – vývoj v letech 2009 – 2019 (obyvatel/km2) 

Obec 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP celkem 79,0 78,4 78,2 78,0 78,9 78,7 78,7 78,5 78,9 79,0 78,8 

Paračov 17,0 18,7 18,5 19,2 20,0 19,2 23,5 22,4 24,0 24,2 24,5 

 
B1-B2 

+ obec si zachovává původní historický ráz 
++ hustota obyvatel je hluboko pod průměrem ORP 

4. Sociodemografické podmínky a bydlení 

Vývoj počtu obyvatel v letech 1991 - 2019 

 
 
C1: Věková struktura obyvatelstva, průměrný věk 

Obec Počet obyvatel Prům. 
věk 

Celkem 0 - 14 15 - 64 65 a více 

Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy 

SO ORP 
celkem 

45 305  7 251  3 710  3 541  28 834     14 721  14 113  9 220  3 891  5 329  42,9  

Paračov 112  20  15  5  68  36  32  24  8  16  41,1  

 
C2: Index stáří 

Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Paračov 66,7 80,0 100,0 105,0 123,8 114,3 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Paračov 13 16 19 18 19 17 17 9 14 17 16 
 
C4: Výstavba bytových a rodinných domů (SLDB 2001-2011) 

Název obce 
Bytové domy Rodinné domy 

2001 2011 2001 2011 

ORP Strakonice celkem 800  850  7039  7473  
Paračov 0 0 35 33 

 
C5: Počty dokončených bytů v letech 2009 – 2018 a vzdálenost sídel od vybraných center  

Název obce 
Vzdálenost od 

krajsk. města v km 
Vzdálenost od 

Strakonic v km 
Dokončené byty 

2019 
Dokončené byty 

2009-2018 
ORP Strakonice celkem x x 131 880 
Paračov 51,0  13,0  1  1  

 

C1-C5 

++ vývoj počtu obyvatel v obci má stoupající tendenci 
+ index stáří je pod průměrem ORP, má rostoucí tendenci 
+ počet přistěhovalých do obce převyšuje mírně počet vystěhovalých 
-- počet dokončených bytových jednotek je minimální 

5. Příroda a krajina 

Dle územní studie krajiny zpracované pro ORP Strakonice v roce 2019 se obec nachází v krajinném 
okrsku OK18. Jedná se o prostor utvářený plochou Miloňovickou pahorkatinou pro níž je charakteristický 
členitý strukturně tektonický povrch izolovaných hrásťových vrchů a hřbetů s výraznými zlomovými 
svahy oddělenými širokými údolními sníženinami s relikty neogenních sedimentů a se sedimenty 
navazujícími na sousední prostor Strakonické kotliny. Prostor je středně zalesněný s převahou 
monokulturních porostů borovice a smrku. Lesy tvoří porost vystupujících vrchů a hřbetů a jejich svahů, 
odlesněnou krajinu zemědělské plochy s dominancí orné půdy, scelených bloků uspořádaných podle 
základní osnovy tradiční historické plužiny, vymezených komunikacemi, lesy a vodními toky. Území je 
osídleno menšími venkovskými sídly. 

D1: Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) – nevyskytují se 
 

D2: Památné stromy  
Obec Název Předmět ochrany 
Paračov Paračovská lípa Lípa malolistá 

 
D3: Nadregionální prvky ÚSES – nenachází se 
 
D1-D4 

- na území obce se nenachází žádná zvláště chráněná území 
+ na území obce se nachází památné stromy 
-- na území obce nejsou zastoupeny nadregionální prvky ÚSES 
++ na území obce se nachází poměrně hustá síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 

Dle územní studie krajiny zástavbou obce protéká vodní tok IDVT 10260401, který je na dvou úsecích 
zatrubněn. Na hranici zástavby, na vodním toku, byl stanoven kritických bod KB-044 (ID dle Povis 
10801809). Rizikovost kritického bodu nebylo možné vzhledem k podrobnosti řešení studie vyhodnotit. 
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Vliv na ohrožení zástavby, kromě zatrubněních úseků, má také vodní nádrž Svojšovský rybník, která se 
nachází nad kritickým bodem. U této nádrže není znám její retenční účinek. 

Severovýchodně od zástavby protéká vodní tok Paračovský potok. 

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem z plochy povodí byla identifikována jedna 
problémová lokalita západně od zástavby (OZO-104). 

Na území katastru Paračov jsou ukončené komplexní pozemkové úpravy, které řešily vodohospodářské 
problémy. V rámci plánu společných zařízení byla navržena dvě vodohospodářská opatření (SRN-004 a 
SRN-114). 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 
Není navrhováno žádné doporučení. 

2. Protipovodňová ochrana 
SRN-004 – návrh suché retenční nádrže pro zvýšený ochrany zástavby před přítokem povrchových vod 
(OZO-104), návrh byl převzat z ÚP a KoPÚ, v ploše povodí nad navrhovanou retenční nádrží 
doporučujeme aplikovat protierozní způsoby pěstování plodin. 

SRN-114 – návrh suché retenční nádrže, návrh byl převzat z KoPÚ, důvod ani účel navrhovaného 
opatření není znám, v PSZ pouze uvedena informace návrh uvažován do soukromého vlastnictví. Návrh 
je v současné době v rozporu s návrhem VN-057 vymezený v ÚP. Nutno dát záměry do souladu. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 
VN-057 – návrh průtočné vodní nádrže na vodním toku Cehnickém potoce (IDVT 10250386). Návrh 
vychází z ÚP. Návrh byl oproti ÚP posunut do vhodnějšího profilu dle digitálního modelu terénu. Návrh  
je v současné době v rozporu s návrhem SRN-114 vymezený v PSZ. Nutné dát záměry do souladu. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 
REV-057 – návrh revitalizace pramenného úseku vodního toku IDVT 10260401. Revitalizací je myšleno 
doplnění liniové vegetace podél toku a vytvoření travnatého ochranného pásu. REV-058 – návrh 
revitalizace vymezeného úseku vodního toku Paračovský potok IDVT 10279581. Revitalizací je myšlena 
celková úprava trasy koryta s větším propojením nivy a doplněním o drobné prohlubně nebo tůně, které 
budou periodicky zaplavovány 

E1a: Vodní plochy  
Obec Výměra obce [ha] vodní plochy [ha] vodní plochy [%] 

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Paračov 458 7 1,53 

 

E2a, E2b: Na území obce se nenacházejí záplavová území  
 

E3: Protipovodňová opatření na území obce – nenachází se 
 
Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území – nevyskytují se 
 

E5: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 

E6: Ložiska nerostných surovin – nevyskytují se 
 

E1-E6 

+/- nižší zastoupení vodních ploch na území obce 
+ protipovodňová opatření – nejsou potřebná 
++ v obci se nenacházejí žádná záplavová území 
+  žádné poddolované území  
++ absence sesuvných území a starých důlních děl 
-  absence ložisek nerostných surovin  

7. Kvalita životního prostředí 
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F1: Kvalita ovzduší 

Na celém území obce  se hodnoty polétavého prachu PM10 pohybují v rozmezí 29,1 – 34 µg/m3, což 
jsou střední hodnoty v rámci ORP. Stanovený imisní limit je 50 µg/m3. Hodnoty plynu SO2 jsou na dolní 
hranici. 

F2: staré zátěže a kontaminované plochy – nevyskytují se   
 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, jedno stanoviště tříděného odpadu je  umístěno v centrální části obce. 

F1-F3 

+ dobrá kvalita ovzduší v obci 
++  absence starých zátěží a kontaminovaných ploch 
+ přiměřený počet a rozmístění stanovišť tříděného odpadu 

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

G1: Využití ploch v obci  

Název obce 
Země-
dělská 

půda (ha) 

z toho Nezemě-
dělská 

půda (ha) 

 z toho 

Orná 
Trvalý travní 

porost 
Lesní 

pozemek Vodní plochy 

ORP Strakonice celkem 38 082  25 376  11 513  19 331  12 390  1 534  
Paračov 335  236  92  123  80  7  
% z ploch v ORP 0,88 0,93 0,80 0,64 0,65 0,46 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 0,8 % z celkové rozlohy ORP je zastoupení jednotlivých ploch ve 
srovnání s jejich celkovým zastoupením v ORP relativně vyvážené. Oproti lesním pozemkům mírně 
převažují zemědělské půdy. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Zejména centrální a jihovýchodní část správního území ORP Strakonice, kam spadá i obec Paračov je  
potenciálně ohrožena vodní erozí. Ohrožení půd větrnou erozí je minimální. 

G4: Kvalita půdy  

Na území obce převažují půdy II. a III. třídy ochrany. Z hlediska výnosnosti zemědělské půdy se obec 
nachází v ostatní méně příznivé oblasti OA. 

G1-G4 

+ vyvážené zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
+ vyvážené zastoupení lesních ploch 
- potenciální ohroženost ZPF vodní erozí 
+  kvalitní půdy, méně příznivá oblast z hlediska výnosnosti zemědělské půdy 

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  
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Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Paračov k obcím s vyhovující občanskou 
vybaveností. Dostupnost OV je na vyhovující úrovni. 

H2: Vyhodnocení OV dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury:  

Typ zařízení  Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Vzdělávání a výchova Mateřská škola časová s VHD (Cehnice) 30 min. Ano 
Základní škola časová s VHD (Cehnice) 30 min Ano 

Sociální služby Denní služby/stacionář časová – dojezdová doba (Strakon.) 30 min. Ano 
Zdravotnictví  Ambulantní zdravotní péče časová – dojezdová doba   35 min. Ano 
Kultura Knihovna časová - pěší, VHD, auto 15 min. Ano 

Komunitní centrum fyzická pěší docházka - skutečná 800 (615 m) Ne 
Veřejná správa Pošta/přepážka dojezd VHD/autem, vzduš.vzdál. 10 km Ano 
Ochrana obyvatelstva Hasičská zbrojnice DH fyzická pěší docházka - skutečná 1 000 (770 m) Ano 

Stálý úkryt obyvatelstva fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Hřiště Pro předškolní děti fyzická pěší docházka - skutečná 200 (154 m) Ne 

Pro mladší školní děti fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ano 
Pro mládež a dospělé fyzická pěší docházka - skutečná 1000 (770 m) Ne 

Veřejná prostranství  sídelně strukturální 1000 m2 / 2 ha 
zastavit.plochy  

Ano 

Veřejná parková zeleň  sídelně strukturální V každém 
obytném sídle 

Ano 

   
H4: Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství v obci jsou dobře dostupná. Nachází se podél komunikace III. třídy procházející 
obcí. Jsou tvořena parkovou zelení v kombinaci se zpevněnými plochami. 
 

H1-H4 

+/- vyhovující občanská vybavenost v obci 
+/- vyhovující dostupnost OV  
- obec neposkytuje služby OV pro širší území 
+ přiměřené plochy veřejných prostranství a jejich dostupnost v obci 

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

Dopravní infrastruktura 

I1: počet spojů v obcích v ORP Strakonice 

Obec 
Autobus – počet spojů/den Vlak – počet spojů/den Automobil 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Délka 
(km) 

Doba 
(minut) 

Paračov 6 6 25-30 - - - 15 16 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Paračov      
 

I3: Vyhodnocení DI a TI dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury  
Veřejná 
infrastruktura 

 Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Odstavná stání pro OA Stavby pro bydlení/rekreaci fyzická pěší docházka - skutečná 300 (230 m) Ano 
Veř. hromadná doprava. Stavby pro bydlení/rekreaci  600 - 700 m Ano 
Nakládání s TKO Stanoviště sběru odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 50 m Ano 

Stanoviště tříděného odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 150 m Ne 
Sběrný dvůr fyzická pěší docházka - skutečná 1500 m Ne 

Zásobování vodou Napojení na veřejný vodovod sídelně strukturální celé území  Ne 
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Veřejná 
infrastruktura 

 Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Nakládání s odpad.vod. Napojení na veřej. kanalizaci sídelně strukturální nad 50 obyv. Ne 
 

I1-I4 

+ vyhovující spojení autem do Strakonic a okolí 
+/-  nízká frekvence autobusových spojů do Strakonic a okolí 
+  dobrá dostupnost zastávek v obci 
-  absence železnice 

 
I5-I8 

-- chybí napojení obce na vodovod  
-- chybí napojení obce na kanalizaci 
-  absence ČOV 
- absence plynofikace či jiného zdroje CZT 

11. Ekonomické a hospodářské podmínky 

J1: Míra podnikatelské aktivity v letech 2009 - 2019 
Obec / Míra podn.aktivity 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP průměr 93,52 100,88 96,67 98,74 99,60 97,31 98,35 98,58 97,80 

Paračov 102,27 85,71 77,67 85,71 72,73 86,54 72,07 98,21 80,36 
 
J2: Počet nezaměstnaných osob dosažitelných v letech 2009 - 2019  

Obec 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP celkem % 6,60 7,93 6,39 8,09 6,58 5,58 5,09 3,14 2,97 2,93 

Paračov % 6,35 7,69 2,78 9,86 2,94 4,41 0,00 1,59 3,13 2,94 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

Název obce 
2001 

(%) 

2011 

(%) 

Rozdíl 

(%) 

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Paračov 5,1 9,1 4,0 
 
J4a: Vyjížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 

Obec Rok Vyjížďka do: (%) Rok Vyjížďka do: (%) 
Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 

ORP celkem     2011 58,3 41,7 7,2 
Paračov 2001 77,1 22,9 40,7 2011 63,6 36,4 30,6 

 

J4b: Dojížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 
Obec Rok Dojížďka do: (%) Rok Dojížďka do: (%) 

Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 
ORP celkem     2011 65,0 35,0 5,5 
Paračov 2001 100,0 0,0 3,5 2011 0,0 0,0 0,0 

 

J1-J4 

+ mírně podprůměrná míra podnikatelské aktivity a její dlouhodobá vyrovnanost 
+ průměrný počet nezaměstnaných osob, dlouhodobě klesající trend 
+ rostoucí počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, mírně nad průměrem v ORP 
-  nadprůměrné množství osob vyjíždějících do zaměstnání/škol 

12. Rekreace a cestovní ruch 

K1: Trasy vedoucí obcí  
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Číslo trasy Trasa Délka (km) 

CT 1070 Mutěnice – Paračov (Mutěnice, Radošovice, Kapsova Lhota, 
Svaryšov, Milíkovice, Kuřimany, Paračov) 

16 

CT 1072 Čepřovice – Sudoměř (Sudoměř, Mladějovice, Cehnice, Paračov, 
Kváskovice, Kváskovice, Skály) 

18 

 

K1-K2 

+ 2 cyklotrasy na území obce, absence pěších tras a hypostezek 
- absence ubytovacích zařízení (viz tabulka OV - kapitola 9)   

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

L1: Zdroje požární vody 
OBEC Katastrální území Typ zdroje / název Hydrant 

Paračov Paračov Další zdroj vody - Svojšovský rybník (Paračovský)  

Paračov Paračov Zdroj požární vody - Požární nádrž na návsi  
 

L2-L4: Zajištění PO - požární zbrojnice, jednotky SDH  

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Paračov x x  
 

L1-L4 

++ dostatečné zdroje požární vody v obci 
- hydrantová síť není 
++  jednotka SDH a hasičská zbrojnice v obci 
- absence stálého úkrytu obyvatelstva 

14. Hodnoty v území 

Hpa 1  kostel sv. Petra a Pavla 
Hpa 2   kaple Nejsvětější trojice 
Hpa 3   výklenková kaplička sv. Václava 
Hpa 4   Paračovská lípa u čp. 8 a 9 
Hpa 5   topolová alej z Paračova do Kuřiman 
Hpa 6   nová požární nádrž na návsi 
Hpa 7   veřejný prostor kolem Paračovského rybníka 
Hpa 8   kaplička u čp. 4 
Hpa 9   kaplička u čp. 22 

15. Záměry v území 

Zpa 1  vybudování vodovodu – v ÚP řešeno, nerealizováno 
Zpa 2  protipovodňové opatření – poldr na západ od sídla - v ÚP řešeno, nerealizováno 
Zpa 3   vybudování ČOV a kanalizace - v ÚP řešeno, nerealizováno 
Zpa 4   dobudování cestní sítě v krajině – KoPÚ ukončeny, řešení převzít do ÚP 
Zpa 5   vybudování sportoviště – plocha v ÚP vymezena, nerealizováno 

16. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území 

Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 
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17. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích, zahrnující 
zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, 
vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s 
hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití potenciálů rozvoje 
území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel. 

Ppa-1 velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch pro bydlení oproti zastavěnému 
území - prověřit potřebu vymezených ploch v ÚP 

Ppa-2 potenciální ohroženost zástavby zrychleným povrchovým odtokem z plochy povodí 
- dle ÚS krajiny pro ORP Strakonice (2019) byla identifikována jedna problémová lokalita 
západně od zástavby (OZO-104) – převzít řešení do ÚP.  

Ppa-3 ukončené KoPÚ na území obce, které řešily vodohospodářské problémy. V rámci 
plánu společných zařízení byla navržena dvě vodohospodářská opatření (SRN-004 a SRN-
114) – převzít řešení do ÚP.  

Ppa-4 nevyužitý rekreační potenciál obce – ve spolupráci s KČT navrhnout vedení pěších 
turistických tras na území obce – řešit v ÚP 

  

1,25

7,33

-1,67

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Pracejovice 

1. Širší územní vztahy 

Obec Pracejovice se nachází zhruba 4 km západně od 
Strakonic, v rovinaté krajině po pravé straně řeky Otavy. 
První zmínka je z roku 1308, kdy náležela ves Pracejovice 
Bavorům ze Strakonic. 
Obec Pracejovice poskytuje kvalitní venkovské bydlení 
v klidné lokalitě nedaleko Strakonic. Z Pracejovic je dobrá 
dojížďka do školy a zaměstnání, v obci jsou základní služby 
možnosti krátkodobé rekreace. Pracejovice mají dobrý 
rozvojový potenciál a plochy pro bydlení jsou navrhovány 
koncepčně s prověřením podrobnější dokumentace. Krajina 
zejména na jihozápadě Pracejovic je intenzivně zemědělsky 
využívána a měla by zde být doplněna cestní síť a ekologicky 
stabilnější plochy, jako remízy, aleje, vodní plochy, atp. 
 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

PRACEJOVICE 
ÚP Pracejovice ÚS (1,2,3,6) 1.12.2009 řeší celé správní území obce Pracejovice 
Změna č. 1 ÚP 
Pracejovice  ÚS (8) 4.10.2016 

změny funkčního využití v obou k. ú., 
koridory ze ZÚR 

ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY nebyla zpracována 
ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY byla zpracována 
ÚS (XY.) - územní studie byla předepsána, ale uplynula podmínka jejího pořízení 
 

Vazby na Politiku územního rozvoje ČR 

Přes správní území obce je navržen: 
Koridor konvenční železnice TEN-T (ŽD4) 
 

Vazby na Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje 

Přes správní území obce je navržen: 

Koridor dopravní infrastruktury - železniční 
D14/2 - zdvoukolejnění stávajcí železnice se 
severním obchvatem Pracejovic, šíře 
koridoru 200m  
 

Koridor technické infrastruktury Ee1 - VVN 
110 kV Strakonice - Střelské Hoštice 
 

Obec se nachází v rozvojové ose N-OS3 

Úkoly vyplývající z nadřazených ÚPD - viz 
kapitola 1 Podkladů pro rozbor udržitelného 
rozvoje území „část A“ - témata: Politika územního rozvoje ČR a Zásady územního rozvoje Jihočeského 
kraje.  
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2. Prostorové a funkční uspořádání území 

Základní údaje: 

katastrální území:  
Pracejovice, Makarov 
výměra obce:    
799 ha  
z celého ORP 1,4 % 
nadmořská výška:    
400 m n. m. 
Počet obyvatel:   
319 
 

 

 

 

Obec Pracejovice je 
tvořena hlavním sídlem 
Pracejovice a osadou 
Makarov ležící cca 3,5 km 
západně od Pracejovic. Obě 
sídla jsou vzájemně 
propojena pouze účelovou 
komunikací na části úseku 
s nezpevněným povrchem. 
Oběma sídly prochází 
komunikace III. třídy.    

Nově navrhované plochy 
pro zástavbu jsou Územním 
plánem Pracejovice  

navrženy tak, že navazují na stávající zástavbu v obci. Jedná se zejména o plochy bydlení, plochy výroby 
a plochy rekreace. 
 

A1-A2 

++ uspořádání území: přirozený venkovský charakter zástavby  
-/+ relativně velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch oproti zastavěnému 
území 

  

72%

20%

8%

Srovnání ploch zastavěného území 
a vymezených ploch změn v ÚP

Zastavěné území

Plochy změn BYDLENÍ

Plochy změn OSTATNÍ
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3. Struktura osídlení 

 Obec Pracejovice se 319 
obyvateli spadá do kategorie 
„D“ – obce do 1 000 obyvatel. 
Osídlení obce si zachovává 
původní historický tvar podél 
komunikace III. třídy 
procházející obcí. Zástavba 
v obci si zachovává vesnický 
ráz. Obcí prochází 
frekventovaná železniční trať 
Plzeň – České Budějovice. 

 

 
 
 
 
 
B2: Hustota osídlení v obcích ORP Strakonice – vývoj v letech 2009 – 2019 (obyvatel/km2) 

Obec 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP celkem 79,0 78,4 78,2 78,0 78,9 78,7 78,7 78,5 78,9 79,0 78,8 

Pracejovice 37,9 37,9 37,6 36,6 39,4 39,8 39,4 40,4 40,6 39,7 39,9 

 
B1-B2 

+ obec si zachovává původní historický ráz 
++ hustota obyvatel je hluboko pod průměrem ORP 

4. Sociodemografické podmínky a bydlení 

Vývoj počtu obyvatel v letech 1991 - 2019 

 
 

C1: Věková struktura obyvatelstva, průměrný věk 
Obec Počet obyvatel Prům. 

věk 
Celkem 0 - 14 15 - 64 65 a více 

Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy 

SO ORP 
celkem 

45 305  7 251  3 710  3 541  28 834     14 721  14 113  9 220  3 891  5 329  42,9  

Pracejovice 324  53  28  25  218  108  110  53  22  31  41,4  

 
C2: Index stáří 

Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Pracejovice 90,7 97,6 93,3 91,8 104,1 112,0 

4
5

3

3
1

1

2
9

7

3
0

8

3
0

5

3
0

5

2
9

8

2
9

6

3
0

3

3
0

0

3
0

3

3
0

3

3
0

1

2
9

4

2
9

3

2
9

9

3
1

5

3
1

8

3
1

8

3
1

9

3
1

5

3
1

8

3
2

3

3
2

8

3
2

5

3
2

5

3
1

8

3
2

4

3
1

9

VÝVOJ POČTU OBYVATEL



  

ÚAP ORP STRAKONICE 2020 – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE / ČÁST B – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 178 

 

C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pracejovice 19 19 21 27 32 30 30 28 19 26 35 
 
C4: Výstavba bytových a rodinných domů (SLDB 2001-2011) 

Název obce 
Bytové domy Rodinné domy 

2001 2011 2001 2011 

ORP Strakonice celkem 800  850  7039  7473  
Pracejovice 7 6 61 71 

 
C5: Počty dokončených bytů v letech 2009 – 2018 a vzdálenost sídel od vybraných center  

Název obce 
Vzdálenost od 

krajsk. města v km 
Vzdálenost od 

Strakonic v km 
Dokončené byty 

2019 
Dokončené byty 

2009-2018 
ORP Strakonice celkem x x 131 880 
Pracejovice 63,4  5,3  1  5  

 

C1-C5 

+ vývoj počtu obyvatel v obci je dlouhodobě vyrovnaný 
++ index stáří je mírně pod průměrem ORP, má rostoucí tendenci 
++ počet přistěhovalých do obce převyšuje počet vystěhovalých 
- počet dokončených bytových jednotek je pod průměrem ORP 

5. Příroda a krajina 

Dle územní studie krajiny zpracované pro ORP Strakonice v roce 2019 se obec nachází v krajinném 
okrsku OK07. Jedná se o západní část Strakonické kotliny mezi Katovicemi a Strakonicemi, úzká 
tektonická sníženina ve směru Z – V podél řeky Otavy, která je místy omezená příkrými svahy, s 
převládajícím akumulačním rovinným reliéfem údolních niv a nízkých teras, místy se zbytky lužního lesa 
s dubem letním, místy hospodářsky udržované borové a smrkové porosty. Osu území tvoří meandrující 
tok Otavy doprovázený úzkým lemem břehových porostů, místy kulturními loukami, specifickými 
prostory mrtvých ramen s významnými přítoky Kolčavky, Novosedelského potoka a Březového potoka. 
Krajinu tvoří odlesněná zemědělská krajina charakteristická bloky orné půdy a pastvin, které jsou 
položeny podél osy dané řekou. Místy krajinu doplňují drobné rybníky. Podél základní osy území je 
vedena hlavní komunikace spojující Katovice a Strakonice, a v jejím směru jsou položena i sídla 
navazujících zemědělských vsí. Významnou hodnotou území je především řeka Otava a její přítoky s 
břehovými partiemi, místně zachované fragmenty lužního lesa. 

D1: Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) – nevyskytují se 
 

D2: Památné stromy – nenachází se 
 

D3: Nadregionální prvky ÚSES  
Obec Výměra obce (ha) ÚSES (ha) ÚSES (%) 

Pracejovice 799,6 5,6 0,7 
 
D1-D4 

- na území obce se nenachází žádná zvláště chráněná území 
- na území obce se nenachází památné stromy 
- na území obce jsou minimálně zastoupeny nadregionální prvky ÚSES 
+ na území obce se nachází přiměřeně hustá síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 
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Dle územní studie krajiny Území sídla Pracejovice a Makarov patří do povodí řeky Otavy, resp. povodí 
Drachkovského potoka. Recipientem sídla Makarov je Stružný potok (IDVT 10257965). V Pracejovicích 
je v pramenné části vodního toku IDVT 10274383 realizována větší vodní nádrž „Velký rybník“, další 
menší vodní nádrže jsou realizovány jihovýchodně od zástavby na vodním toku IDVT 10240062. V 
blízkosti hranice katastru protéká vodní tok Otava, který má vyhlášena záplavová území. Zástavba 
Pracejovic je chráněna proti záplavám ze severní strany hrázkou realizovanou podél Otavy. 

Na území katastru Pracejovice byly stanoveny 2 kritické body KB-043 (ID dle Povis 10803382) a KB-046 
(ID dle Povis 10804509). Oba kritické body byly vyhodnoceny jako nerizikové pro níže ležící zástavbu. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby - Není navrhováno žádné doporučení. 
2. Protipovodňová ochrana - Není navrhována. Lokální problémy doporučujeme realizovat 
individuálně. 
3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 
VN-058, VN-059 - z územního plánu obce byl převzat návrh vodních ploch s retenční funkcí v k. ú. 
Pracejovice na bezejmenných vodních tocích (IDVT 10240062 a IDVT 10274383). 

VN-060 - návrh vodní plochy v k.ú. Pracejovice na Drachkovském potoce (IDVT 10240062). Vhodným 
opatřením se v dané lokalitě jeví realizace průtočné vodné nádrže s retenční funkcí. 

4. Revitalizace vodních toků a niv - Není navrhováno. 
 

E1a: Vodní plochy  
Obec Výměra obce [ha] vodní plochy [ha] vodní plochy [%] 

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Pracejovice 799 16 2,00 

 

E2a: Velikost záplavových území  

Obec 
Výměra 
obce (ha) 

Q005 (ha) Q005 (%) Q020 (ha) Q020 (%) Q100 (ha) Q100 (%) 

Pracejovice 799,6 6,6 0,8 14,6 1,8 18,9 2,4 
 

E2b: Podíl aktivních záplavových území  

Obec Výměra obce (ha) QAZ (ha) QAZ (%) 

Pracejovice 799,6 5,4 0,7 
 

E3: Protipovodňová opatření na území obce – protipovodňový val nacházející se na severovýchodní 
hranici obce 
 

Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území – nevyskytují se 
 

E5: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 

E6: Ložiska nerostných surovin – nevyskytují se 
 
E1-E6 

+ přiměřené zastoupení vodních ploch na území obce 
+ protipovodňová opatření – částečně realizovaná na území města Strakonice 
- v obci se nacházejí záplavová území 
+  žádné poddolované území  
++ absence sesuvných území a starých důlních děl 
-  absence ložisek nerostných surovin  

7. Kvalita životního prostředí 

F1: Kvalita ovzduší 
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Na většině území obce  se hodnoty polétavého prachu PM10 pohybují v rozmezí 29,1 – 34 µg/m3, což 
jsou střední hodnoty v rámci ORP. Stanovený imisní limit je 50 µg/m3. Hodnoty plynu SO2 jsou na dolní 
hranici. 
 

F2: staré zátěže a kontaminované plochy       
Obec Lokalita 

Pracejovice skládka Makarov 
 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, stanoviště tříděného odpadu (3 x Pracejovice, 1 x Makarov) jsou 
umístěna v exponovaných částech sídel. 

F1-F3 

+ dobrá kvalita ovzduší v obci 
-  výskyt starých zátěží a kontaminovaných ploch 
+ přiměřený počet a rozmístění stanovišť tříděného odpadu  

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

G1: Využití ploch v obci  

Název obce 
Země-
dělská 

půda (ha) 

z toho Nezemě-
dělská 

půda (ha) 

 z toho 

Orná 
Trvalý travní 

porost 
Lesní 

pozemek Vodní plochy 

ORP Strakonice celkem 38 082  25 376  11 513  19 331  12 390  1 534  
Pracejovice 418  266  135  382  291  16  
% z ploch v ORP 1,10 1,05 1,17 1,98 2,35 1,04 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 1,4 % z celkové rozlohy ORP je zastoupení jednotlivých ploch ve 
srovnání s jejich celkovým zastoupením v ORP nevyvážené. Oproti zemědělským půdám převažují lesní 
pozemky. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Obec Pracejovice je  potenciálně pouze mírně ohrožena vodní erozí. Ohrožení půd větrnou erozí je 
minimální. 

G4: Kvalita půdy  

Na území obce převažují půdy III. a IV. třídy ochrany. Z hlediska výnosnosti zemědělské půdy se obec 
nachází v ostatní méně příznivé oblasti OA. 

G1-G4 

+/- mírně nižší zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
++ nadstandardní zastoupení lesních ploch 
+ pouze nízká potenciální ohroženost ZPF vodní erozí na části území 
-  méně kvalitní půdy, méně příznivá oblast z hlediska výnosnosti zemědělské půdy 

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  
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Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Pracejovice k obcím se standardní občanskou 
vybaveností. Dostupnost OV je na dobré úrovni. 

H2: Vyhodnocení OV dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury:  

Typ zařízení  Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Vzdělávání a výchova Mateřská škola časová s VHD (Strakonice) 30 min. Ano 
Základní škola časová s VHD (Strakonice) 30 min Ano 

Sociální služby Denní služby/stacionář časová – dojezdová doba (Strak.) 30 min. Ano 
Zdravotnictví  Ambulantní zdravotní péče časová – dojezdová doba  -  „  - 35 min. Ano 
Kultura Knihovna časová - pěší, VHD, auto 15 min. Ano 

Komunitní centrum fyzická pěší docházka - skutečná 800 (615 m) Ano 
Veřejná správa Pošta/přepážka dojezd VHD/autem, vzduš.vzdál. 10 km Ano 
Ochrana obyvatelstva Hasičská zbrojnice DH fyzická pěší docházka - skutečná 1 000 (770 m) Ano 

Stálý úkryt obyvatelstva fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Hřiště Pro předškolní děti fyzická pěší docházka - skutečná 200 (154 m) Ne 

Pro mladší školní děti fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Pro mládež a dospělé fyzická pěší docházka - skutečná 1000 (770 m) Ano 

Veřejná prostranství  sídelně strukturální 1000 m2 / 2 ha 
zastavit.plochy  

Ano 

Veřejná parková zeleň  sídelně strukturální V každém 
obytném sídle 

Ano 

   
H4: Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství v obou sídlech jsou dobře dostupná. Nachází se podél komunikací III. třídy 
procházejících sídly. Jsou tvořena především zpevněnými plochami. 
 

H1-H4 

+ standardní občanská vybavenost v obci 
+ dobrá dostupnost OV  
- obec neposkytuje služby OV pro širší území 
+ přiměřené plochy veřejných prostranství a jejich dostupnost v obci 

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

Dopravní infrastruktura 

I1: počet spojů v obcích v ORP Strakonice 

Obec 
Autobus – počet spojů/den Vlak – počet spojů/den Automobil 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Délka 
(km) 

Doba 
(minut) 

Pracejovice 7 7 12-19 4 4 5-6 7 10 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  
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Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Pracejovice x x x x  
     Makarov x     

 
I3: Vyhodnocení DI a TI dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury  

Veřejná 
infrastruktura 

 Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Odstavná stání pro OA Stavby pro bydlení/rekreaci fyzická pěší docházka - skutečná 300 (230 m) Ano 
Veř. hromadná doprava. Stavby pro bydlení/rekreaci  600 - 700 m Ano 
Nakládání s TKO Stanoviště sběru odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 50 m Ano 

Stanoviště tříděného odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 150 m Ne 
Sběrný dvůr fyzická pěší docházka - skutečná 1500 m Ne 

Zásobování vodou Napojení na veřejný vodovod sídelně strukturální celé území  Ano 
Nakládání s odpad.vod. Napojení na veřej. kanalizaci sídelně strukturální nad 50 obyv. Ano 

 

I1-I4 

++ výborné spojení autem do Strakonic a okolí 
+  dobrá frekvence autobusových spojů do Strakonic a okolí 
+  dobrá dostupnost zastávek v obci 
++ železnice a železniční zastávka v obci 

 
I5-I8 

++  napojení celé obce na vodovod  
+ napojení části obce na kanalizaci 
+ existence ČOV 
+ plynofikace části obce 

11. Ekonomické a hospodářské podmínky 

J1: Míra podnikatelské aktivity v letech 2009 - 2019 
Obec / Míra podn.aktivity 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP průměr 93,52 100,88 96,67 98,74 99,60 97,31 98,35 98,58 97,80 

Pracejovice 100,63 113,21 105,26 121,95 113,85 101,54 91,19 95,68 100,31 
 

J2: Počet nezaměstnaných osob dosažitelných v letech 2009 - 2019  
Obec 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP celkem % 6,60 7,93 6,39 8,09 6,58 5,58 5,09 3,14 2,97 2,93 

Pracejovice % 8,90 7,95 6,84 5,91 3,81 5,08 4,33 1,78 2,29 1,83 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

Název obce 
2001 

(%) 

2011 

(%) 

Rozdíl 

(%) 

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Pracejovice 2,0 5,9 3,8 
 

J4a: Vyjížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 
Obec Rok Vyjížďka do: (%) Rok Vyjížďka do: (%) 

Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 
ORP celkem     2011 58,3 41,7 7,2 
Pracejovice 2001 66,0 34,0 46,5 2011 80,0 20,0 15,9 

 
J4b: Dojížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 

Obec Rok Dojížďka do: (%) Rok Dojížďka do: (%) 
Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 

ORP celkem     2011 65,0 35,0 5,5 
Pracejovice 2001 100,0 0,0 13,2 2011 100,0 0,0 3,8 
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J1-J4 

+ mírně nadprůměrná míra podnikatelské aktivity a její dlouhodobá vyrovnanost 
+ podprůměrný počet nezaměstnaných osob, dlouhodobě klesající trend 
+/- rostoucí počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, pod průměrem v ORP 
-  nadprůměrné množství osob vyjíždějících do zaměstnání/škol 

12. Rekreace a cestovní ruch 

K1: Trasy vedoucí obcí  

Obec Typ trasy Bližší specifikace Délka (km) 

Pracejovice 
CT 1066 Strakonice – Horažďovice (Kozlov, Střelské Hoštice, Horní Poříčí, 

Dolní Poříčí, Katovice, Pracejovice, Strakonice) 
19 

Pracejovice 
Otavská 
cyklistická cesta 

Modrava – Zvíkovské Podhradí (Katovice, Pracejovice, Podskalí, 
Strakonice), kopíruje část trasy 1066 

151 

Pracejovice hipostezky Volenice - Dolní Poříčí 2,4 

Pracejovice turistické trasy pěší zelená odsazená od komunikace 0,8 
 

K1-K2 

++ pěší trasy, cyklotrasy a hypostezky na území obce 
- absence ubytovacích zařízení (viz tabulka OV - kapitola 9)   

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

L1: Zdroje požární vody 
OBEC Katastrální území Typ zdroje / název Hydrant 

Pracejovice Pracejovice Další zdroj vody - Rybník Dražky  

Pracejovice Pracejovice Zdroj požární vody - Požární nádrž  

Pracejovice Pracejovice Další zdroj vody - rybník Pracejovický  

Pracejovice Makarov Zdroj požární vody - Požární nádrž  

Pracejovice Pracejovice Zdroj požární vody - vodárna  
 
L2-L4: Zajištění PO - požární zbrojnice, jednotky SDH  

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Pracejovice x x  
     Makarov    

 

L1-L4 

++ dostatečné zdroje požární vody v obou sídlech obce 
- hydrantová síť není 
++  jednotka SDH a hasičská zbrojnice v obci 
- absence stálého úkrytu obyvatelstva 

14. Hodnoty v území 

Hpr 1   rýžoviště zlata v lese Hůl 
Hpr 2   špýchar usedlosti čp. 17 v Pracejovicích 
Hpr 3   rodný dům Rudolfa Berana čp. 21 v Pracejovicích 
Hpr 4   Švehlův dům čp. 13 v Pracejovicích 
Hpr 5   pomník padlým na před čp. 21 v Pracejovicích 
Hpr 6   veřejný prostor návsi v Pracejovicích s kapličkou, křížkem a lípami 
Hpr 7   vodojem na jihu obce při silnici z Pracejovic do Drachkova 
Hpr 8   izolační zeleň před areálem zemědělské výroby na jihu Pracejovic 
Hpr 9   usedlost čp. 3 a 18 v Makarově 
Hpr 10  kaplička na návsi v Makarově 
Hpr 11  alej z Pracejovic do Drachkova 
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15. Záměry v území 

Zpr 1   zdvoukolejení železniční tratě a severní obchvat železnice Plzeň – České Budějovice – 
koridor převzat ze ZÚR, vymezen v ÚP 
Zpr 2   vedení VVN 110kV Strakonice – Střelské Hoštice - koridor převzat ze ZÚR, vymezen v 
ÚP 
Zpr 3   vybudování ČOV a kanalizace v Makarově – v ÚP řešeno, nerealizováno 

16. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území 

Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 

 

 

17. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích, zahrnující 
zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, 
vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s 
hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití potenciálů rozvoje 
území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel. 

Ppr-1 relativně velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch oproti zastavěnému 
území - prověřit potřebu vymezených ploch v ÚP 

Ppr-2 nevyhovující dopravní propojení sídla Pracejovice s osadou Makarov – v ÚP 
navrhnout alespoň pěší propojení obou sídel, vycházet z realizovaných KoPÚ v katastru 
Pracejovice 

  

10,00

5,33
7,22

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Přední Zborovice 

1. Širší územní vztahy 

Obec Přední Zborovice se nachází necelých 5 km jižně od 
Strakonic na řece Volyňce a při silnici I/4 a železniční trati 
Strakonice – Volary. 
První zmínka pochází z roku 1318. 
Obec Přední Zborovice je malebná obec s dobrou dopravní 
obslužností do nedalekých Strakonic. Obec má rozlehlé 
veřejné prostory s dostatkem sídelní zeleně, které by však 
stáli za kultivaci. V obci chybí veřejná vybavenost, zde je 
nutné vybudovat zejména technickou infrastrukturu, která 
by zajistila rozvoj obce a nabídnout možnost krátkodobé 
rekreace pro stávající obyvatele. Sídlo je dobře svázáno 
s okolní zelení, velké bloky orné půdy se nacházejí pouze 
v jihovýchodní části katastru. 
 

Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

PŘEDNÍ 
ZBOROVICE 

Není ÚP  
ÚP zrušen KÚ  

 Nově vymezeno 
zastavěné území obce  13.11.2020  řeší celé správní území obce 

 
 

Obec Přední Zborovice nemá platný územní plán. Dle nového stavebního zákona je stanoven termín pro 
pořízení nového územního plánu do konce roku 2022, po němž nebude možné v nezastavěném území 
umístit takřka žádnou stavbu. Nezastavěné území je v tomto případě definováno jako území mimo 
zastavěné území. Jediné stavby a zařízení, které bude možné v nezastavěném území umístit, jsou 
definovány taxativním výčtem v § 18 odstavci 5 stavebního zákona.  
 
 

Vazby na Politiku územního rozvoje ČR 

Přes správní území obce není navržen 
žádný koridor. 
 

Přes správní území obce je navržen: 

Koridor technické infrastruktury Ee1 - VVN 
110 kV Strakonice - Střelské Hoštice 

 

Obec se nachází v rozvojové ose N-OS1 

Úkoly vyplývající z nadřazených ÚPD - viz 
kapitola 1 Podkladů pro rozbor 
udržitelného rozvoje území „část A“ - 
témata: Politika územního rozvoje ČR a 
Zásady územního rozvoje Jihočeského 
kraje.  
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2. Prostorové a funkční uspořádání území 

Základní údaje: 

katastrální území:  
Přední Zborovice 
výměra obce:    
291 ha  
z celého ORP 0,5 % 
nadmořská výška:    
413 m n. m. 
Počet obyvatel:   
87 
 

 

 

 

Obec Přední Zborovice si 
udržuje charakter 
kompaktního sídla, hlavní 
veřejná prostranství se 
nacházejí v centrální a 
severní části obce. Doprava 
do obce je přivedena  
komunikací III. třídy, která 
v obci končí a už dále 
nepokračuje.    

Obec nemá zpracovaný 
územní plán, v roce 2020 
bylo v obci nově vymezeno 
zastavěné území. 

 
A1-A2 

++ uspořádání území: přirozený venkovský charakter zástavby  
-- obec nemá zpracovaný územní plán 

  

100%

0%0%

Srovnání ploch zastavěného území 
a vymezených ploch změn v ÚP

Zastavěné území

Plochy změn BYDLENÍ

Plochy změn OSTATNÍ
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3. Struktura osídlení 

 Obec Přední Zborovice s 87 
obyvateli spadá do kategorie „D“ – 
obce do 1 000 obyvatel. Osídlení 
obce si zachovává původní 
historický tvar podél řeky Otavy 
protékající obcí. Zástavba v obci si 
zachovává vesnický ráz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2: Hustota osídlení v obcích ORP Strakonice – vývoj v letech 2009 – 2019 (obyvatel/km2) 

Obec 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP celkem 79,0 78,4 78,2 78,0 78,9 78,7 78,7 78,5 78,9 79,0 78,8 

Př. Zborovice 21,0 22,0 19,6 19,6 22,7 22,3 30,9 32,3 30,7 30,7 29,7 

 
B1-B2 

+ obec si zachovává původní historický ráz 
++ hustota obyvatel je hluboko pod průměrem ORP 

4. Sociodemografické podmínky a bydlení 

Vývoj počtu obyvatel v letech 1991 - 2019 

 
 
C1: Věková struktura obyvatelstva, průměrný věk 

Obec Počet obyvatel Prům. 
věk 

Celkem 0 - 14 15 - 64 65 a více 

Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy 

SO ORP 
celkem 

45 305  7 251  3 710  3 541  28 834     14 721  14 113  9 220  3 891  5 329  42,9  

Př.Zborovice 87  21  12  9  50  23  27  16  9  7  41,1  

 
C2: Index stáří 

Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Přední Zborovice 666,7 153,8 106,3 106,3 85,0 76,2 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Př. Zborovice -8 4 16 18 26 33 32 37 37 36 39 
 
C4: Výstavba bytových a rodinných domů (SLDB 2001-2011) 

Název obce 
Bytové domy Rodinné domy 

2001 2011 2001 2011 

ORP Strakonice celkem 800  850  7039  7473  
Přední Zborovice 0 0 29 33 

 
C5: Počty dokončených bytů v letech 2009 – 2018 a vzdálenost sídel od vybraných center  

Název obce 
Vzdálenost od 

krajsk. města v km 
Vzdálenost od 

Strakonic v km 
Dokončené byty 

2019 
Dokončené byty 

2009-2018 
ORP Strakonice celkem x x 131 880 
Přední Zborovice 59,6  7,3  1  5  

 

C1-C5 

+/- vývoj počtu obyvatel v obci je dlouhodobě vyrovnaný, v posledních několika letech 
má mírně klesající tendenci 
++ index stáří je hluboko pod průměrem ORP, má klesající tendenci 
++ počet přistěhovalých do obce značně převyšuje počet vystěhovalých 
- počet dokončených bytových jednotek je pod průměrem ORP 

5. Příroda a krajina 

Dle územní studie krajiny zpracované pro ORP Strakonice v roce 2019 se obec nachází v krajinném 
okrsku OK17. Jedná se o prostor hlubokého údolí Volyňky a jejích přítoků tvořící členitou část jinak 
ploché Volyňské vrchoviny. Jde o erozně denudační povrch vymezený strukturními hřbety s kupovitými 
suky. Krajinu údolí tvoří členitá mozaika zemědělské krajiny s lesy na návrších. Volyňka vytvořila na dně 
údolí místy širokou údolní nivu, do níž je umístěno několik sídel s těžištěm v městě Volyně. Sídelní 
struktura je členěna do dvou úrovní, podél Volyňky v její ose, v terasách nad Volyňkou ve svazích údolí. 
Charakteristické jsou četné dochované prvky historického členění krajiny, zejména meze a remízky, 
místy charakteristické úvozy. K Volyňce je situováno několik specifických prostorů s historickými mlýny 
a hradišti. 

D1: Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) – nevyskytují se 
 

D2: Památné stromy  

Obec Název Předmět ochrany 
Přední Zborovice Zborovické lípy Skupina stromů – lípa malolistá 2x 

 
D3: Nadregionální prvky ÚSES  

Obec Výměra obce (ha) ÚSES (ha) ÚSES (%) 
Přední Zborovice 291,0 19,2 6,6 

 
D1-D4 

- na území obce se nenachází žádná zvláště chráněná území 
+ na území obce se nachází památné stromy 
+ na území obce jsou přiměřeně zastoupeny nadregionální prvky ÚSES 
+ na území obce se nachází přiměřeně hustá síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 



  

ÚAP ORP STRAKONICE 2020 – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE / ČÁST B – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 189 

 

Dle územní studie krajiny se  Podél severní části zástavby obce protéká vodní tok Volyňka (IDVT 
10100077), který má stanovená záplavová území. Ze záplavového území vyplynulo, že dochází k rozlivu 
vod již při průtoku Q20, kdy je ohroženo několik stavebních objektů. Při průtoku Q100 je zatopena větší 
část obce. Na hranici východní části obce byl stanoven kritický bod KB-047, který byl vyhodnocen jako 
rizikový pro níže ležící zástavbu. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 
Je doporučeno nerozšiřovat zástavbu v záplavovém území vodního toku Volyňky a dbát na důsledné 
dodržování stanovených omezení v záplavových územích dle „Vodního zákona“. 

2. Protipovodňová ochrana 
PO-110 – vymezený rizikový úsek vodního toku Volyňka, doporučujeme zadat zpracování podrobnějšího 
posouzení, které navrhne konkrétní opatření pro zvýšení protipovodňové ochrany zástavby. 

KB-047 – v povodí kritického bodu doporučujeme aplikovat protierozní způsoby pěstování plodin a 
rozdělit svahy mezemi vedenými po vrstevnicích. Soubor těchto opatření zvýší retenční schopnost 
povodí, což v konečném důsledku povede ke zpomalení rychlosti odtoku vod z povodí. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch - Nové lokality nejsou vymezeny. 
4. Revitalizace vodních toků a niv - Úseky toků k revitalizaci nejsou vymezeny. 
 

E1a: Vodní plochy  
Obec Výměra obce [ha] vodní plochy [ha] vodní plochy [%] 

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Přední Zborovice 293 7 2,39 

 

E2a: Velikost záplavových území  

Obec 
Výměra 
obce (ha) 

Q005 (ha) Q005 (%) Q020 (ha) Q020 (%) Q100 (ha) Q100 (%) 

Přední Zborovice 291,0 12,8 4,4 25,9 8,9 44,3 15,2 
 

E2b: Podíl aktivních záplavových území  

Obec Výměra obce (ha) QAZ (ha) QAZ (%) 

Přední Zborovice 291,0 14,5 5,0 
 

E3: Protipovodňová opatření na území obce  
obec typ 

Přední Zborovice Pevné konstrukce (ohrázování toku) 
 

Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území  
Obec Výměra obce [ha] poddolované území [ha] poddolované území [%] 

Přední Zborovice 293 0,03 1,0 
Přední Zborovice 293 0,04 1,4 

 

E5: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 

E6: Ložiska nerostných surovin  
Obec lokalita Nerost Surovina 

Př. Zborovice Přední Zborovice Křemen (KR) Křemenné suroviny - (KM) křemen 
 
E1-E6 

+ průměrné zastoupení vodních ploch na území obce 
+ protipovodňová opatření – částečně realizovaná 
-- v obci se nacházejí rozsáhlá záplavová území 
-  existence poddolovaných území  
++ absence sesuvných území a starých důlních děl 
+  existence ložisek nerostných surovin  
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7. Kvalita životního prostředí 

F1: Kvalita ovzduší 

Na celém území obce  se hodnoty polétavého prachu PM10 pohybují v rozmezí 29,1 – 34 µg/m3, což 
jsou střední hodnoty v rámci ORP. Stanovený imisní limit je 50 µg/m3. Hodnoty plynu SO2 jsou na dolní 
hranici. 

F2: staré zátěže a kontaminované plochy – nevyskytují se      
 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, jedno stanoviště tříděného odpadu je  umístěno v centrální části obce. 

F1-F3 

+ dobrá kvalita ovzduší v obci 
++  absence starých zátěží a kontaminovaných ploch 
+ přiměřený počet a rozmístění stanovišť tříděného odpadu 

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

G1: Využití ploch v obci  

Název obce 
Země-
dělská 

půda (ha) 

z toho Nezemě-
dělská 

půda (ha) 

 z toho 

Orná 
Trvalý travní 

porost 
Lesní 

pozemek Vodní plochy 

ORP Strakonice celkem 38 082  25 376  11 513  19 331  12 390  1 534  
Přední Zborovice 173  107  58  120  80  7  
% z ploch v ORP 0,45 0,42 0,50 0,62 0,65 0,46 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 0,5 % z celkové rozlohy ORP je zastoupení jednotlivých ploch ve 
srovnání s jejich celkovým zastoupením v ORP vyvážené. Oproti zemědělským půdám mírně převažují 
lesní pozemky. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Obec Přední Zborovice není potenciálně ohrožena vodní erozí. Ohrožení půd větrnou erozí je minimální. 

G4: Kvalita půdy  

Na území obce převažují půdy II. a V. třídy ochrany. Z hlediska výnosnosti zemědělské půdy se obec 
nachází v ostatní méně příznivé oblasti OA. 

G1-G4 

+ vyvážené zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
+ vyvážené zastoupení lesních ploch 
++ minimální potenciální ohroženost ZPF vodní erozí 
+/- kvalitní i méně kvalitní půdy, méně příznivá oblast z hlediska výnosnosti ZP 

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  
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Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Přední Zborovice k obcím s vyhovující občanskou 
vybaveností. Dostupnost OV je na vyhovující úrovni. 

H2: Vyhodnocení OV dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury:  

Typ zařízení  Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Vzdělávání a výchova Mateřská škola časová s VHD (Strakonice) 30 min. Ano 
Základní škola časová s VHD (Strakonice) 30 min Ano 

Sociální služby Denní služby/stacionář časová – dojezdová doba (Strakon.) 30 min. Ano 
Zdravotnictví  Ambulantní zdravotní péče časová – dojezdová doba  -  „  - 35 min. Ano 
Kultura Knihovna časová - pěší, VHD, auto 15 min. Ano 

Komunitní centrum fyzická pěší docházka - skutečná 800 (615 m) Ano 
Veřejná správa Pošta/přepážka dojezd VHD/autem, vzduš.vzdál. 10 km Ano 
Ochrana obyvatelstva Hasičská zbrojnice DH fyzická pěší docházka - skutečná 1 000 (770 m) Ne 

Stálý úkryt obyvatelstva fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Hřiště Pro předškolní děti fyzická pěší docházka - skutečná 200 (154 m) Ne 

Pro mladší školní děti fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Pro mládež a dospělé fyzická pěší docházka - skutečná 1000 (770 m) Ano 

Veřejná prostranství  sídelně strukturální 1000 m2 / 2 ha 
zastavit.plochy  

Ano 

Veřejná parková zeleň  sídelně strukturální V každém 
obytném sídle 

Ano 

   

H4: Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství v obci jsou dobře dostupná. Nachází se v klidových částech obce. Jsou tvořena 
parkovou zelení v kombinaci se zpevněnými plochami. 
 

H1-H4 

+/- vyhovující občanská vybavenost v obci 
+/- vyhovující dostupnost OV  
- obec neposkytuje služby OV pro širší území 
++ kvalitní plochy veřejných prostranství a jejich dostupnost v obci 

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

Dopravní infrastruktura 

I1: počet spojů v obcích v ORP Strakonice 

Obec 
Autobus – počet spojů/den Vlak – počet spojů/den Automobil 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Délka 
(km) 

Doba 
(minut) 

Př. Zborovice 19 19 6-10 10 10 8 7 9 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Před. Zborovice  x    
 

I3: Vyhodnocení DI a TI dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury  
Veřejná 
infrastruktura 

 Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Odstavná stání pro OA Stavby pro bydlení/rekreaci fyzická pěší docházka - skutečná 300 (230 m) Ano 
Veř. hromadná doprava. Stavby pro bydlení/rekreaci  600 - 700 m Ano 
Nakládání s TKO Stanoviště sběru odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 50 m Ano 

Stanoviště tříděného odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 150 m Ano 
Sběrný dvůr fyzická pěší docházka - skutečná 1500 m Ano 

Zásobování vodou Napojení na veřejný vodovod sídelně strukturální celé území  Ano 
Nakládání s odpad.vod. Napojení na veřej. kanalizaci sídelně strukturální nad 50 obyv. Ano 
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I1-I4 

++ výborné spojení autem do Strakonic a okolí 
++  vysoká frekvence autobusových spojů do Strakonic a okolí 
+  dobrá dostupnost zastávek v obci 
++  železnice a železniční zastávka v obci 

 

I5-I8 

--  absence napojení obce na vodovod  
++ napojení obce na kanalizaci 
-  absence ČOV 
- absence plynofikace či jiného zdroje CZT 

11. Ekonomické a hospodářské podmínky 

J1: Míra podnikatelské aktivity v letech 2009 - 2019 
Obec / Míra podn.aktivity 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP průměr 93,52 100,88 96,67 98,74 99,60 97,31 98,35 98,58 97,80 

Přední Zborovice 153,85 160,92 117,02 126,32 166,67 129,03 144,44 149,43 137,93 
 

J2: Počet nezaměstnaných osob dosažitelných v letech 2009 - 2019  
Obec 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP celkem % 6,60 7,93 6,39 8,09 6,58 5,58 5,09 3,14 2,97 2,93 

Př. Zborovice % 14,29 18,75 12,28 14,04 9,52 12,70 8,77 3,45 0,00 0,00 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

Název obce 
2001 

(%) 

2011 

(%) 

Rozdíl 

(%) 

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Př. Zborovice 3,2 9,0 5,7 
 

J4a: Vyjížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 
Obec Rok Vyjížďka do: (%) Rok Vyjížďka do: (%) 

Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 
ORP celkem     2011 58,3 41,7 7,2 
Přední Zborovice 2001 86,4 13,6 34,4 2011 100,0 0,0 13,3 

 

J4b: Dojížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 
Obec Rok Dojížďka do: (%) Rok Dojížďka do: (%) 

Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 
ORP celkem     2011 65,0 35,0 5,5 
Přední Zborovice 2001 0,0 0,0 0,0 2011 100,0 0,0 1,1 

 

J1-J4 

++ dlouhodobě nadprůměrná míra podnikatelské aktivity  
++ podprůměrný počet nezaměstnaných osob, dlouhodobě klesající trend 
+ rostoucí počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, srovnatelný s průměrem ORP 
-  nadprůměrné množství osob vyjíždějících do zaměstnání/škol 

12. Rekreace a cestovní ruch 

K1: Trasy vedoucí obcí  

Obec Typ trasy Bližší specifikace Délka (km) 
Přední Zborovice turistické trasy pěší červená odsazená od komunikace 2,3 

 

Tabulka K2: počet ubytovacích zařízení v obcích ORP Strakonice 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Př.Zborovice 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 



  

ÚAP ORP STRAKONICE 2020 – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE / ČÁST B – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 193 

 

K1-K2 

+/- pěší trasa na území obce, absence cyklotras a hypostezek 
++ ubytovacích zařízení s kapacitou 40 míst (viz tabulka OV - kapitola 9)   

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

L1: Zdroje požární vody 
OBEC Katastrální území Typ zdroje / název Hydrant 

Přední Zborovice Přední Zborovice Zdroj požární vody - Řeka Volyňka  
 
L2-L4: Zajištění PO - požární zbrojnice, jednotky SDH  

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Přední 
Zborovice 

  Bez jednotky SDH, PO zajišťuje město Strakonice 

 

L1-L4 

++ dostatečný zdroj požární vody v obci 
- hydrantová síť není 
--  absence jednotky SDH a hasičské zbrojnice v obci 
- absence stálého úkrytu obyvatelstva 

14. Hodnoty v území 

Hpz 1   kaplička s křížkem na návsi 
Hpz 2  kaplička Ukřižování Páně s památnými stromy – Zborovické lípy 
Hpz 3   boží muka při polní cestě do Radošovic 
Hpz 4   bývalý kamenný mlýn čp. 9 
Hpz 5   habrová alej na levém břehu Volyňky 
Hpz 6   pěší propojení do Radošovic 
Hpz 7   protipovodňová hráz na břehu Volyňky 

15. Záměry v území 

Zpz 1   vybudování ČOV a kanalizace – prověřit v novém ÚP 
Zpz 2   vybudování veřejného vodovodu – prověřit  v novém ÚP 
Zpz 3   vybudování sportoviště - záměr realizován 
Zpz 4   vedení VVN 110kV Strakonice– Střelské Hoštice – záměr ze ZÚR, převzít do nového ÚP 

16. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území 

Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 

 

 

4,17

7,33
6,67

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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17. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích, zahrnující 
zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, 
vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s 
hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití potenciálů rozvoje 
území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel. 

Ppz-1 protipovodňová opatření - dle ÚS krajiny pro ORP Strakonice (2019) vymezen 
rizikový úsek vodního toku Volyňka PO-110 - doporučeno zadat zpracování podrobnějšího 
posouzení, které navrhne konkrétní opatření pro zvýšení protipovodňové ochrany zástavby 
– převzít do nového ÚP. 

Ppz-2 dle ÚS krajiny pro ORP Strakonice (2019) vyhodnocen kritický bod KB-047 – v 
povodí kritického bodu doporučeno aplikovat protierozní způsoby pěstování plodin a 
rozdělit svahy mezemi vedenými po vrstevnicích. Soubor těchto opatření zvýší retenční 
schopnost povodí, což v konečném důsledku povede ke zpomalení rychlosti odtoku vod 
z povodí – prověřit v KoPÚ, není předmětem ÚP. 

Ppz-3 absence cyklotras a hypostezek na území obce – realizovat KoPÚ, ve spolupráci 
s NJC prověřit možnosti vedení cyklotras. Řešení převzít do nového ÚP 
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Předslavice 

1. Širší územní vztahy 

Obec Předslavice se nachází přibližně pět km jihovýchodně 
od města Volyně a 14 km od Strakonic při silnici II/144. 
První písemná zmínka je datována letopočtem 1352. 
Obec Předslavice se skládá z pěti menších obcí, které svojí 
polohou rozlohou a nabídkou veřejné infrastruktury 
neslibují větší rozvojový potenciál. V obci je pouze základní 
občanské vybavení a minimální nabídka krátkodobé 
rekreace. Obec má ve všech místních částech velice kvalitní,  
velkokapacitní a kultivované veřejné prostory. Obec by 
měla zkvalitnit veřejnou vybavenost a stabilizovat tak počet 
trvale žijících obyvatel. Krajina je intenzivně zemědělsky 
využívána, velké lány polí snižují ekologickou stabilitu 
krajiny a zamezují propustnosti krajiny. 
 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

PŘEDSLAVICE 

ÚP Předslavice  ÚS (Z2, Z8, Z10) 15.3.2011 řeší celé správní území obce Předslavice 
Změna č. 1 ÚP 
Předslavice  ÚS 2.11.2018 

na základě zprávy o uplatňování, veřejné 
projednání 

Změna č. 2 ÚP 
Předslavice    2.11.2018 

úprava plochy Z2 SO, zrušení US pro 
Z2, vymezení plochy VP u Z2 

ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY nebyla zpracována 
ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY byla zpracována 
ÚS (XY.) - územní studie byla předepsána, ale uplynula podmínka jejího pořízení 
 

 

Vazby na Politiku územního rozvoje ČR 

Přes správní území obce není navržen 
žádný koridor 

 

Vazby na Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje 

Přes správní území obce je navržen: 

Koridor technické infrastruktury Ee39/1 - 
VVN 110 kV Starkonice - Vimperk - úsek 
Strakonice - Předslavice 

 
Obec se nenachází v žádné rozvojové ose 
ani oblasti. 
 
Úkoly vyplývající z nadřazených ÚPD - viz 
kapitola 1 Podkladů pro rozbor udržitelného 
rozvoje území „část A“ - 
témata: Politika územního rozvoje ČR a  
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje.  
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2. Prostorové a funkční uspořádání území 

Základní údaje: 

katastrální území:  
Předslavice, Kakovice 
u Volyně, Marčovice, 
Úlehle u Předslavic, 
Všechlapy u Volyně 
výměra obce:    
1154 ha  
z celého ORP 2 % 
nadmořská výška:    
528 m n. m. 
Počet obyvatel:   
252 
 

 

Obec Předslavice je tvořena 
hlavním sídlem Předslavice a 
dále několika menšími 
osadami Úlehle, Marčovice, 
Všechlapy a Kakovice, které 
se nacházejí v okolí obce ve 
vzdálenosti 1 km až 2 km od 
Předslavic. Kromě silnic III. 
třídy, spojujících sídla, 
propojuje obec s městem 
Volyně komunikace II. třídy.  

Nově navrhované plochy pro 
zástavbu jsou Územním 
plánem Předslavice 

navrženy tak, že navazují na stávající zástavbu v obci. V sídlech Předslavice a Marčovice necitlivě vybíhají 
od centrálních částí sídel do volné krajiny. Jedná se zejména o plochy smíšené obytné, plochy pro 
zemědělskou a lesnickou výrobu a plochy technické infrastruktury.  
 

A1-A2 

++ uspořádání území: přirozený venkovský charakter zástavby 
- velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch pro bydlení oproti zastavěnému 
území 

  

67%

28%

5%

Srovnání ploch zastavěného území 
a vymezených ploch změn v ÚP

Zastavěné území

Plochy změn BYDLENÍ

Plochy změn OSTATNÍ
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3. Struktura osídlení 

 Obec Předslavice s 252 
obyvateli spadá do kategorie 
„D“ – obce do 1 000 obyvatel. 
Osídlení obce si zachovává 
původní historický tvar podél 
komunikací III. třídy 
procházejícími obcí. Zástavba 
v obci si zachovává vesnický 
ráz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
B2: Hustota osídlení v obcích ORP Strakonice – vývoj v letech 2009 – 2019 (obyvatel/km2) 

Obec 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP celkem 79,0 78,4 78,2 78,0 78,9 78,7 78,7 78,5 78,9 79,0 78,8 

Předslavice 18,7 20,8 20,4 20,9 23,2 22,1 23,7 23,0 23,0 22,8 21,8 

 
B1-B2 

+ obec si zachovává původní historický ráz 
++ hustota obyvatel je hluboko pod průměrem ORP 

4. Sociodemografické podmínky a bydlení 

Vývoj počtu obyvatel v letech 1991 - 2019 

 
 
C1: Věková struktura obyvatelstva, průměrný věk 

Obec Počet obyvatel Prům. 
věk 

Celkem 0 - 14 15 - 64 65 a více 

Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy 

SO ORP 
celkem 

45 305  7 251  3 710  3 541  28 834     14 721  14 113  9 220  3 891  5 329  42,9  

Předslavice 258  36  20  16  173  96  77  49  19  30  43,5  

 
C2: Index stáří 

Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Předslavice 141,2 107,0 104,9 123,1 128,9 135,1 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Předslavice 7 12 16 19 18 22 19 22 20 21 25 
 
C4: Výstavba bytových a rodinných domů (SLDB 2001-2011) 

Název obce 
Bytové domy Rodinné domy 

2001 2011 2001 2011 

ORP Strakonice celkem 800  850  7039  7473  
Předslavice 1 1 78 80 

 
C5: Počty dokončených bytů v letech 2009 – 2018 a vzdálenost sídel od vybraných center  

Název obce 
Vzdálenost od 

krajsk. města v km 
Vzdálenost od 

Strakonic v km 
Dokončené byty 

2019 
Dokončené byty 

2009-2018 
ORP Strakonice celkem x x 131 880 
Předslavice 51,4  19,6  -  2  

 

C1-C5 

+ vývoj počtu obyvatel v obci je dlouhodobě vyrovnaný 
- index stáří je mírně nad průměrem ORP, má rostoucí tendenci 
+ počet přistěhovalých do obce převyšuje počet vystěhovalých 
-- počet dokončených bytových jednotek je minimální 

5. Příroda a krajina 

Dle územní studie krajiny zpracované pro ORP Strakonice v roce 2019 se obec nachází v krajinném 
okrsku OK19. Jedná se o prostor vrchovin Bavorovské vrchoviny, jíž zde utváří místy rozpojený 

strukturně tektonický povrch výrazných hrásťových hřbetů a izolovaných suků a výraznými a izolovanými 
pahorky s širokými tektonickými sníženinami. Prostor je odvodňován řadou menších přítoků především 
Dubského potoka, okrajově Volyňky a Blanice. Velká část vodních toků byla technicky upravena a v 
krajině bylo provedeno odvodnění, čímž došlo ke ztrátě biotopů vázaných na vodní prostředí. V 
odlesněné krajině převažují zemědělské plochy s dominancí orné půdy scelené do bloků uspořádaných 
v základní osnově původní historické plužiny rozdělené komunikacemi, potoky a lesními porosty. Potoky 
jsou doprovázeny vzrostlou zelení. Osídlení v okrsku reprezentují zemědělské vsi, z nichž si řada 
zachovala svůj typický obraz daný zemědělskými usedlostmi v původním historickém prostorovém 
uspořádání, větší sídla (Litochovice, Čepřovice, Milejovice, Předslavice, Hoštice) zaznamenaly drobný 
rozvoj dostavbami moderních domů v okrajích. Významnými kulturními dominantami sídel jsou kostely 
(v Předslavicích). 
 

D1: Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) – nevyskytují se 
 

D2: Památné stromy – nenachází se 
 

D3: Nadregionální prvky ÚSES  
Obec Výměra obce (ha) ÚSES (ha) ÚSES (%) 

Předslavice 1 154,4 3,2 0,3 
 
D1-D4 

- na území obce se nenachází žádná zvláště chráněná území 
- na území obce se nachází památné stromy 
-- na území obce jsou minimálně zastoupeny nadregionální prvky ÚSES 
+ na území obce se nachází poměrně hustá síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 
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Dle územní studie krajiny zástavbou obce protéká Tvrzický potok (IDVT 10256455), na kterém jsou 
stanoveny 2 kritické body KB-048 (ID dle Povis 10804675) a KB-049 (ID dle Povis 10802341). Rizikovost 
kritických bodů nebyla vyhodnocena. Tvrzický tok je jižně od zástavby veden v přírodním, napřímeném 
korytě bez souvislé liniové vegetace. Místy probíhá orba až po břehovou hranu toku. 

Východně, katastry Morčovice a Všechlapy u Volyně, protéká vodní tok Podhorský potok (IDVT 
10251348), na kterém je severně nad zástavbou místní části Marčovice realizována menší vodní nádrž. 
Významnější problémy nebyly na toku identifikovány. 

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod byla identifikována jedna lokalita při 
severní hranici zástavby Předslavic – KB-050 (ID dle Povis 10802344). 

1. Doporučení k rozvoji výstavby - Není navrhováno žádné doporučení. 
2. Protipovodňová ochrana 
KB-050 – v ploše povodí kritického bodu doporučujeme aplikovat protierozní způsoby pěstování plodin. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 
VN-061, VN-062 - z územního plánu obce byl převzat návrh dvou vodních ploch na Tvrzickém potoce 
(IDVT 10256455). První z navržených ploch je situována severovýchodně od zastavěného území místní 
části Úlehle a druhá je navrhována jihovýchodně od zástavby Předslavic. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 
REV-059 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10281116. Revitalizací je myšleno 
odtrubnění, vytvoření nového přírodního koryta, doplnění liniové vegetace. 

REV-060 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10256455 jižně od zástavby 
Předslavic v polní trati. Součásti návrhu je také návrh vodní nádrže VN-061, který vychází z ÚP. 
Revitalizací je myšleno rozvolnění trasy koryta a doplnění liniové vegetace. 

REV-061 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10264244 severovýchodně od 
zástavby místní části Kakovice. Revitalizací je myšleno odtrubnění a vytvoření mělkého přírodního koryta. 

REV-062 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10257302. Revitalizací je myšleno 
odtrubnění a vytvoření mělkého přírodního koryta. 

REV-063 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Dubský potok (IDVT 10239155). 
Návrhem se rozumí komplexní revitalizace toku a nivy, podpora rozlivu, vytvoření mělkého koryta pro 
průtoky do Q30d, rozvolnění trasy, doplnění liniové vegetace. 

E1a: Vodní plochy  
Obec Výměra obce [ha] vodní plochy [ha] vodní plochy [%] 

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Předslavice 1 157 8 0,69 

 
E2a, E2b: Na území obce se nenacházejí záplavová území  
 

E3: Protipovodňová opatření na území obce – nenachází se 
 

Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území – nevyskytují se 
 

E5: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 

E6: Ložiska nerostných surovin – nevyskytují se 
 

E1-E6 

- nízké zastoupení vodních ploch na území obce 
+ protipovodňová opatření – nejsou potřebná 
++ v obci se nenacházejí žádná záplavová území 
+  žádné poddolované území  
++ absence sesuvných území a starých důlních děl 
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-  absence ložisek nerostných surovin  

7. Kvalita životního prostředí 

F1: Kvalita ovzduší 

Na celém území obce se hodnoty polétavého prachu PM10 pohybují u dolní hranice v rámci ORP - 21,9 
– 29 µg/m3. Stanovený imisní limit je 50 µg/m3. Hodnoty plynu SO2 jsou na dolní hranici. 

F2: staré zátěže a kontaminované plochy – nevyskytují se      
 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, 8 stanovišť tříděného odpadu (4 x Předslavice a po jednom v každé 
osadě) jsou umístěna v exponovaných částech obce. 

F1-F3 

++ výborná kvalita ovzduší v obci 
++  absence starých zátěží a kontaminovaných ploch 
++ nadstandardní počet a rozmístění stanovišť tříděného odpadu 

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

G1: Využití ploch v obci  

Název obce 
Země-
dělská 

půda (ha) 

z toho Nezemě-
dělská 

půda (ha) 

 z toho 

Orná 
Trvalý travní 

porost 
Lesní 

pozemek Vodní plochy 

ORP Strakonice celkem 38 082  25 376  11 513  19 331  12 390  1 534  
Předslavice 940  668  251  217  144  8  
% z ploch v ORP 2,47 2,63 2,18 1,12 1,16 0,52 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 2,0 % z celkové rozlohy ORP je zastoupení jednotlivých ploch ve 
srovnání s jejich celkovým zastoupením v ORP nevyvážené. Oproti lesním pozemkům výrazně převažují 
zemědělské půdy. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Zejména centrální a jihovýchodní část správního území ORP Strakonice, kam spadá i obec Předslavice 
je  potenciálně ohrožena vodní erozí. Ohrožení půd větrnou erozí je minimální. 

G4: Kvalita půdy  

Na území obce jsou relativně rovnoměrně zastoupeny všechny třídy ochrany. Z hlediska výnosnosti 
zemědělské půdy se obec nachází v ostatní méně příznivé oblasti OA. 

G1-G4 

++ mírně nadstandardní zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
- nižší zastoupení lesních ploch 
-- značná potenciální ohroženost ZPF vodní erozí 
+/-  kvalitní i méně kvalitní  půdy, méně příznivá oblast z hlediska výnosnosti ZP 

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  
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Předslavice       x x     x x  4  C 
     Kakovice             x   1  D 
     Marčovice           1/6     1  D 
     Úlehle u P.                1  D 
     Všechlapy u V.                1  D 

 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Předslavice k obcím s vyhovující občanskou 
vybaveností. Dostupnost OV je na vyhovující úrovni. 

H2: Vyhodnocení OV dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury:  

Typ zařízení  Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Vzdělávání a výchova Mateřská škola časová s VHD (Volyně) 30 min. Ano 
Základní škola časová s VHD (Volyně) 30 min Ano 

Sociální služby Denní služby/stacionář časová – dojezdová doba (Volyně) 30 min. Ano 
Zdravotnictví  Ambulantní zdravotní péče časová – dojezdová doba   -  „  - 35 min. Ano 
Kultura Knihovna časová - pěší, VHD, auto 15 min. Ano 

Komunitní centrum fyzická pěší docházka - skutečná 800 (615 m) Ano 
Veřejná správa Pošta/přepážka dojezd VHD/autem, vzduš.vzdál. 10 km Ano 
Ochrana obyvatelstva Hasičská zbrojnice DH fyzická pěší docházka - skutečná 1 000 (770 m) Ano 

Stálý úkryt obyvatelstva fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Hřiště Pro předškolní děti fyzická pěší docházka - skutečná 200 (154 m) Ne 

Pro mladší školní děti fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Pro mládež a dospělé fyzická pěší docházka - skutečná 1000 (770 m) Ne 

Veřejná prostranství  sídelně strukturální 1000 m2 / 2 ha 
zastavit.plochy  

Ano 

Veřejná parková zeleň  sídelně strukturální V každém 
obytném sídle 

Ano 

   
H4: Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství v obci jsou dobře dostupná. Nachází se podél komunikace III. třídy procházející 
obcí. Jsou tvořena parkovou zelení v kombinaci se zpevněnými plochami. 
 

H1-H4 

- vyhovující občanská vybavenost v obci 
- vyhovující dostupnost OV  
- obec neposkytuje služby OV pro širší území 
++ kvalitní plochy veřejných prostranství a jejich dostupnost v obci 

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

Dopravní infrastruktura 

I1: počet spojů v obcích v ORP Strakonice 

Obec 
Autobus – počet spojů/den Vlak – počet spojů/den Automobil 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Délka 
(km) 

Doba 
(minut) 

Předslavice 14 14 30-40 - - - 19 23 
 

Technická infrastruktura 
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I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Předslavice x x    
     Kakovice  x    
     Marčovice  x    
     Úlehle u P. x x    
     Všechlapy u V.  x    

 

I3: Vyhodnocení DI a TI dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury  
Veřejná 
infrastruktura 

 Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Odstavná stání pro OA Stavby pro bydlení/rekreaci fyzická pěší docházka - skutečná 300 (230 m) Ano 
Veř. hromadná doprava. Stavby pro bydlení/rekreaci  600 - 700 m Ne 
Nakládání s TKO Stanoviště sběru odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 50 m Ano 

Stanoviště tříděného odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 150 m Ne 
Sběrný dvůr fyzická pěší docházka - skutečná 1500 m Ne 

Zásobování vodou Napojení na veřejný vodovod sídelně strukturální celé území  Ne 
Nakládání s odpad.vod. Napojení na veřej. kanalizaci sídelně strukturální nad 50 obyv. Ano 

 

I1-I4 

-/+ horší spojení autem do Strakonic, dobré do Volyně a okolí 
++  vysoká frekvence autobusových spojů do Strakonic a okolí 
+  dobrá dostupnost zastávek v obci 
-  absence železnice 

 
I5-I8 

+  napojení obce na vodovod  
++ napojení obce na kanalizaci 
-  absence ČOV 
- absence plynofikace či jiného zdroje CZT 

11. Ekonomické a hospodářské podmínky 

J1: Míra podnikatelské aktivity v letech 2009 - 2019 
Obec / Míra podn.aktivity 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP průměr 93,52 100,88 96,67 98,74 99,60 97,31 98,35 98,58 97,80 

Předslavice 105,88 118,52 101,89 117,87 124,06 116,98 109,85 116,28 115,08 
 
J2: Počet nezaměstnaných osob dosažitelných v letech 2009 - 2019  

Obec 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP celkem % 6,60 7,93 6,39 8,09 6,58 5,58 5,09 3,14 2,97 2,93 

Předslavice % 6,94 11,11 8,11 11,35 9,44 10,00 7,82 3,89 1,69 3,47 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

Název obce 
2001 

(%) 

2011 

(%) 

Rozdíl 

(%) 

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Předslavice 2,4 4,5 2,1 
 
J4a: Vyjížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 

Obec Rok Vyjížďka do: (%) Rok Vyjížďka do: (%) 
Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 

ORP celkem     2011 58,3 41,7 7,2 
Předslavice 2001 66,3 33,8 33,3 2011 68,8 31,3 17,5 

 

J4b: Dojížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 
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Obec Rok Dojížďka do: (%) Rok Dojížďka do: (%) 
Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 

ORP celkem     2011 65,0 35,0 5,5 
Předslavice 2001 100,0 0,0 22,9 2011 100,0 0,0 9,5 

 

J1-J4 

++ nadprůměrná míra podnikatelské aktivity a její dlouhodobá vyrovnanost 
-/+ mírně nadprůměrný počet nezaměstnaných osob, dlouhodobě klesající trend 
- rostoucí počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, hluboko pod průměrem v ORP 
-  nadprůměrné množství osob vyjíždějících do zaměstnání/škol 

12. Rekreace a cestovní ruch 

K1: Trasy vedoucí obcí  

Obec Typ trasy Bližší specifikace Délka (km) 
Předslavice CT 1247 Dub – Čepřovice (Volyně) 28 

Předslavice hipostezky Malenice - Helfenburk 4,2 
 

K1-K2 

+ cyklotrasa a hypostezka na území obce, absence pěších tras 
+ ubytovací zařízení s kapacitou 6 osob (viz tabulka OV - kapitola 9)   

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

L1: Zdroje požární vody 
OBEC Katastrální území Typ zdroje / název Hydrant 

Předslavice Úlehle u Předslavic Další zdroj vody - rybník za vsí cca 300 m ANO 

Předslavice Všechlapy u Volyně Zdroj požární vody - rybníček na návsi  

Předslavice Předslavice Zdroj požární vody - Rybník na návsi ANO 

Předslavice Marčovice Zdroj požární vody - rybníček na návsi  

Předslavice Kakovice Zdroj požární vody - rybníček na návsi  

Předslavice Kakovice Zdroj požární vody - rybníček na návsi  
 

L2-L4: Zajištění PO - požární zbrojnice, jednotky SDH  

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Předslavice x x  
     Kakovice    
     Marčovice    
     Úlehle u P.    
     Všechlapy u V.    

 

L1-L4 

++ dostatečné zdroje požární vody ve všech sídlech obce 
+ hydrantová síť (částečně) 
++  jednotka SDH a hasičská zbrojnice v obci 
- absence stálého úkrytu obyvatelstva 

14. Hodnoty v území 

Hpd    1   rozlehlý veřejný prostor v centrální části Předslavic po levé i pravé straně Tvrzického 
potoka 
Hpd     2   kostel Nejsvětější Trojice, fara a hřbitov 
Hpd     3   brána usedlosti čp. 4 a 18 
Hpd     4   alej z Předslavic do Černětic 
Hpd     5   alej z Předslavic do Tvrzic 
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Hpd     6   rozlehlý veřejný návesní prostor s požární nádrží a parterem venkovských usedlostí v 
Marčovicích 
Hpd     7   alej z Marčovic do Kakovic 
Hpd     8   rozlehlý veřejný prostor kolem rybníčku s hřištěm v jižní části Kakovic 
Hpd     9   kaplička s křížkem v Kakovicích 
Hpd     10   rozlehlý veřejný prostor s rybníčkem v severní části Kakovic 
Hpd     11   ovocný sad v severozápadní části sídla Kakovice 
Hpd     12   specifický urbanismus geometricky seskládaných usedlostí semknutého sídla Úlehle 
Hpd     13   návesní kaplička s pomníkem padlých na návsi v Úlehli 
Hpd     14   alej z Předslavic do Všechlap 
Hpd     15    kaplička s křížkem na návsi ve Všechlapech 
Hpd     16   požární nádrž ve Všechlapech 

15. Záměry v území 

Zpd 1   vedení VVN 110kV Strakonice - Vimperk 
Zpd 2   vybudování ČOV a kanalizačních řadů ve všech částech správního území 

16. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území 

Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 

 

 

17. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích, zahrnující 
zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, 
vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s 
hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití potenciálů rozvoje 
území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel. 

Ppd-1 velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch pro bydlení oproti zastavěnému 
území – prověřit v ÚP potřebu nově vymezených ploch, zejména těch, které zasahují 
necitlivě do volné krajiny 

Ppd-2 absence kvalitní cestní sítě v krajině – v rámci KoPÚ prověřit možnosti, ve spolupráci 
s KČT následně prověřit možnosti vedení pěších tras na území obce 

Ppd-3 potenciální ohroženost ZPF vodní erozí – v ÚP navrhnout protierozní opatření dle ÚS 
krajiny pro ORP Strakonice (2019) 

Ppd-4 absence základního občanské vybavenosti v osadách - ÚPD občanskou vybavenost 
neomezuje - najít investora, případně využít dotační programy (zejména v případě 
realizace dětských hřišť a sportovišť) 

  

3,75

4,67

1,11

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Přechovice 

1. Širší územní vztahy 

Obec Přechovice se nachází severovýchodně od Volyně 
v jejím těsném sousedství. 
Prvně je zmiňována v roce 1400 jako majetek pražské 
Svatovítské kapituly. 
Obec Přechovice má zachovalé usedlosti se zdobnými prvky 
selského baroka, obec byla navržena na venkovskou 
památkovou zónu. Blízkost města Volyně zaručuje 
obslužnost a není třeba budovat veřejnou vybavenost 
v obci. Zemědělská krajina je protkána četnými remízky a 
liniovou zelení, která plní zejména protierozní funkci 
v mírně zvlněném terénu. Ve východní části obce se 
nachází lesní masív. Snahou obce by mělo být zajištění 
racionálního napojení Přechovic na severní část Volyně 
s dostatkem veřejného prostoru s pěší a cyklostezkou a veřejnou zelení. 
 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

PŘECHOVICE 
ÚP Přechovice ÚS (Z2, Z6, Z11) 12.10.2013 řešé celé správní území obce Přechovice 
Změna č. 1 ÚP 
Přechovice     

zřušení plochy Z7 (ČOV), koridory, 
bydlení Z1/1 (+ÚS), zrušení ÚS u Z2,  

ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY nebyla zpracována 
ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY byla zpracována 
ÚS (XY.) - územní studie byla předepsána, ale uplynula podmínka jejího pořízení 
 

Vazby na Politiku územního rozvoje ČR 

Přes správní území obce není navržen žádný koridor 
 

Vazby na Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje 

Přes správní území obce je navržen: 

Koridor technické infrastruktury Ee39/1 -  
VVN 110 kV Starkonice - Vimperk - úsek 
Strakonice - Předslavice 
 

Koridor D5/3 - Silnice I/4 - úsek Strunkovice 
nad Volyňkou - Volyně (jižní okraj) 
 

 

Obec se nachází v rozvojové ose N-OS1 

Úkoly vyplývající z nadřazených ÚPD - viz 
kapitola 1 Podkladů pro rozbor udržitelného 
rozvoje území „část A“ - 
témata: Politika územního rozvoje ČR a  
Zásady územního rozvoje Jihočeského 
kraje. 
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2. Prostorové a funkční uspořádání území 

Základní údaje: 

katastrální území:  
Přechovice 
výměra obce:    
396 ha  
z celého ORP 0,7 % 
nadmořská výška:    
445 m n. m. 
Počet obyvatel:   
122 
 

 

 

 

Obec Přechovice si udržuje 
charakter kompaktního sídla. 
Obec postrádá důstojná  
veřejná prostranství, ta jsou 
tvořena pouze rozšířenými 
zpevněnými plochami kolem 
křižovatek komunikací. 

Nově navrhované plochy pro 
zástavbu jsou Územním 
plánem Přechovice navrženy 
tak, že navazují na stávající 
zástavbu v obci a to zejména 
jižním směrem, čímž dochází 
k pozvolnému propojení 
obce s městem Volyně. 

Jedná se zejména o plochy bydlení venkovského charakteru a plochy veřejných prostranství.  

 
A1-A2 

+ uspořádání území: přirozený venkovský charakter zástavby, absence kultivovaného 
návesního prostoru 
-/+ relativně velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch pro bydlení oproti 
zastavěnému území 

  

70%

27%
3%

Srovnání ploch zastavěného území 
a vymezených ploch změn v ÚP

Zastavěné území

Plochy změn BYDLENÍ

Plochy změn OSTATNÍ
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3. Struktura osídlení 

 Obec Přechovice se 122 
obyvateli spadá do kategorie 
„D“ – obce do 1 000 obyvatel. 
Osídlení obce si zachovává 
původní historický tvar podél 
komunikace III. třídy 
procházející obcí. Zástavba 
v obci si zachovává vesnický 
ráz. Postupem času dochází 
k propojování obce s městem 
Volyně. 

 

 
 
 
 
 

B2: Hustota osídlení v obcích ORP Strakonice – vývoj v letech 2009 – 2019 (obyvatel/km2) 
Obec 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP celkem 79,0 78,4 78,2 78,0 78,9 78,7 78,7 78,5 78,9 79,0 78,8 

Přechovice 26,8 25,8 26,8 25,5 29,5 26,5 26,0 26,8 27,3 28,1 30,8 
 

B1-B2 

+ obec si zachovává původní historický ráz 
++ hustota obyvatel je hluboko pod průměrem ORP 

4. Sociodemografické podmínky a bydlení 

Vývoj počtu obyvatel v letech 1991 - 2019 

 
 

C1: Věková struktura obyvatelstva, průměrný věk 
Obec Počet obyvatel Prům. 

věk 
Celkem 0 - 14 15 - 64 65 a více 

Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy 

SO ORP 
celkem 

45 305  7 251  3 710  3 541  28 834     14 721  14 113  9 220  3 891  5 329  42,9  

Přechovice 117  13  6  7  83  45  38  21  8  13  45,3  

 
C2: Index stáří 

Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Přechovice 181,8 190,9 210,0 163,6 153,8 129,4 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Přechovice 5 7 2 1 9 8 15 17 13 19 27 
 
C4: Výstavba bytových a rodinných domů (SLDB 2001-2011) 

Název obce 
Bytové domy Rodinné domy 

2001 2011 2001 2011 

ORP Strakonice celkem 800  850  7039  7473  
Přechovice 1 1 34 36 

 
C5: Počty dokončených bytů v letech 2009 – 2018 a vzdálenost sídel od vybraných center  

Název obce 
Vzdálenost od 

krajsk. města v km 
Vzdálenost od 

Strakonic v km 
Dokončené byty 

2019 
Dokončené byty 

2009-2018 
ORP Strakonice celkem x x 131 880 
Přechovice 58,6  12,0  2  7  

 

C1-C5 

+ vývoj počtu obyvatel v obci je stabilní, má mírně stoupající tendenci 
+ index stáří je srovnatelný s průměrem ORP, má klesající tendenci 
++ počet přistěhovalých do obce značně převyšuje počet vystěhovalých 
+/- počet dokončených bytových jednotek je mírně pod průměrem ORP 

5. Příroda a krajina 

Dle územní studie krajiny zpracované pro ORP Strakonice v roce 2019 se obec nachází v krajinném 
okrsku OK17. Jedná se o prostor hlubokého údolí Volyňky a jejích přítoků tvořící členitou část jinak 
ploché Volyňské vrchoviny. Jde o erozně denudační povrch vymezený strukturními hřbety s kupovitými 
suky. Krajinu údolí tvoří členitá mozaika zemědělské krajiny s lesy na návrších. Volyňka vytvořila na dně 
údolí místy širokou údolní nivu, do níž je umístěno několik sídel s těžištěm v městě Volyně. Sídelní 
struktura je členěna do dvou úrovní, podél Volyňky v její ose, v terasách nad Volyňkou ve svazích údolí. 
Charakteristické jsou četné dochované prvky historického členění krajiny, zejména meze a remízky, 
místy charakteristické úvozy. K Volyňce je situováno několik specifických prostorů s historickými mlýny 
a hradišti. 

D1: Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) – nevyskytují se 
 

D2: Památné stromy – nenachází se 
 

D3: Nadregionální prvky ÚSES  
Obec Výměra obce (ha) ÚSES (ha) ÚSES (%) 

Přechovice 396,0 68,6 17,3 
 
D1-D4 

- na území obce se nenachází žádná zvláště chráněná území 
- na území obce se nenachází památné stromy 
++ na území obce jsou hojně zastoupeny nadregionální prvky ÚSES 
- na území obce se nachází poměrně jemná síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 

Dle územní studie krajiny po západní hranici katastru protéká vodní tok Volyňka, který má stanovená 
záplavová území. Ze záplavového území vyplynulo, že rozlivem vod jsou ohroženy pouze 2 nemovitosti, 
které se nacházejí v nivě vodního toku. Do vodního toku Volyňky se na území katastru vlévají dvě 
vodoteče. První je Přechovický potok (IDVT 10275118), který protéká zástavbou obce a druhá je 
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bezejmenná vodoteč IDVT 10251750 protékající severní části katastru. Z hlediska ohrožení zástavby 
bylo vyhodnoceno jedno rizikové místo, tzv. kritický bod KB-051 (ID dle Povis 10802322), který se 
nachází na východní hranici, na vodním toku Přechovický potok (IDVT 10275118). 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 
Je doporučeno nerozšiřovat zástavbu v záplavovém území vodního toku Volyňky a dbát na důsledné 
dodržování stanovených omezení v záplavových území dle „Vodního zákona“. 

2. Protipovodňová ochrana 
SRN-108 – návrh suché retenční nádrže na vodním toku Přechovický potok (IDVT 10275118), návrh 
převzatý z ÚP, návrh v realizaci, návrh řeší zvýšení ochrany zástavby před přítokem povodňových vod v 
době přívalových srážek (KB-051) 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 
Nové lokality pro vodní plochy nebyly vymezeny. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 
MOK-004 – návrh mokřadního biocentra na soutoku dvou bezejmenných vodotečí IDVT 10259435 a 
IDVT 10251750. 

REV-064 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10259435, revitalizace přechází do 
k.ú. Hoštice u Volyně. Revitalizací je myšleno odtrubnění a vytvoření mělkého přírodního koryta, mírně 
meandrujícího, podél toku bude doplněna liniová vegetace. 

E1a: Vodní plochy  
Obec Výměra obce [ha] vodní plochy [ha] vodní plochy [%] 

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Přechovice 395 6 1,52 

 
E2a: Velikost záplavových území  

Obec 
Výměra 
obce (ha) 

Q005 (ha) Q005 (%) Q020 (ha) Q020 (%) Q100 (ha) Q100 (%) 

Přechovice 396,0 11,3 2,8 29,5 7,4 37,6 9,5 
 

E2b: Podíl aktivních záplavových území  

Obec Výměra obce (ha) QAZ (ha) QAZ (%) 

Přechovice 396,0 13,1 3,3 
 

E3: Protipovodňová opatření na území obce – nenachází se 
 

Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území – nevyskytují se 
 

E5: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 

E6: Ložiska nerostných surovin – nevyskytují se 
 

E1-E6 

- nižší zastoupení vodních ploch na území obce 
- nerealizovaná protipovodňová opatření  
- v obci se nacházejí záplavová území 
+  žádné poddolované území  
++ absence sesuvných území a starých důlních děl 
-  absence ložisek nerostných surovin  

7. Kvalita životního prostředí 

F1: Kvalita ovzduší 
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Na celém území obce  se hodnoty polétavého prachu PM10 pohybují v rozmezí 29,1 – 34 µg/m3, což 
jsou střední hodnoty v rámci ORP. Stanovený imisní limit je 50 µg/m3. Hodnoty plynu SO2 jsou na dolní 
hranici. 

F2: staré zátěže a kontaminované plochy – nevyskytují se      
 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, jedno stanoviště tříděného odpadu je  umístěno v centrální části obce. 

F1-F3 

+ dobrá kvalita ovzduší v obci 
++  absence starých zátěží a kontaminovaných ploch 
+ přiměřený počet a rozmístění stanovišť tříděného odpadu 

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

G1: Využití ploch v obci  

Název obce 
Země-
dělská 

půda (ha) 

z toho Nezemě-
dělská 

půda (ha) 

 z toho 

Orná 
Trvalý travní 

porost 
Lesní 

pozemek Vodní plochy 

ORP Strakonice celkem 38 082  25 376  11 513  19 331  12 390  1 534  
Přechovice 244  36  202  152  91  6  
% z ploch v ORP 0,64 0,14 1,75 0,79 0,73 0,39 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 0,7 % z celkové rozlohy ORP je zastoupení jednotlivých ploch ve 
srovnání s jejich celkovým zastoupením v ORP vyvážené. Oproti zemědělským půdám mírně převažují 
lesní pozemky. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Obec Přechovice není  potenciálně ohrožena vodní erozí. Ohrožení půd větrnou erozí je minimální. 

G4: Kvalita půdy  

Na území obce převažují půdy II. a V. třídy ochrany. Z hlediska výnosnosti zemědělské půdy se obec 
nachází v ostatní méně příznivé oblasti OA. 

G1-G4 

+ vyvážené zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
+ vyvážené zastoupení lesních ploch 
++ minimální potenciální ohroženost ZPF vodní erozí 
-/+  kvalitní i méně kvalitní půdy, méně příznivá oblast z hlediska výnosnosti ZP 

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  

Obec / 
     Osada 
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Přechovice      x x x  x   x x  1  B 
 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 
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Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Přechovice k obcím s kvalitní občanskou 
vybaveností. Dostupnost OV je na výborné úrovni. 

H2: Vyhodnocení OV dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury:  

Typ zařízení  Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Vzdělávání a výchova Mateřská škola časová s VHD (Volyně)  30 min. Ano 
Základní škola časová s VHD (Volyně) 30 min Ano 

Sociální služby Denní služby/stacionář časová – dojezdová doba (Volyně) 30 min. Ano 
Zdravotnictví  Ambulantní zdravotní péče časová – dojezdová doba  -  „  - 35 min. Ano 
Kultura Knihovna časová - pěší, VHD, auto 15 min. Ano 

Komunitní centrum fyzická pěší docházka - skutečná 800 (615 m) Ano 
Veřejná správa Pošta/přepážka dojezd VHD/autem, vzduš.vzdál. 10 km Ano 
Ochrana obyvatelstva Hasičská zbrojnice DH fyzická pěší docházka - skutečná 1 000 (770 m) Ano 

Stálý úkryt obyvatelstva fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Hřiště Pro předškolní děti fyzická pěší docházka - skutečná 200 (154 m) Ne 

Pro mladší školní děti fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Pro mládež a dospělé fyzická pěší docházka - skutečná 1000 (770 m) Ano 

Veřejná prostranství  sídelně strukturální 1000 m2 / 2 ha 
zastavit.plochy  

Ano 

Veřejná parková zeleň  sídelně strukturální V každém 
obytném sídle 

Ne 

   
H4: Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství v obci jsou nevyhovující. Jsou tvořena zpevněnými plochami kolem komunikací 
procházejících obcí. 
 

H1-H4 

++ kvalitní občanská vybavenost v obci 
++ výborná dostupnost OV  
- obec neposkytuje služby OV pro širší území 
- nevyhovující plochy veřejných prostranství a jejich dostupnost v obci 

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

Dopravní infrastruktura 

I1: počet spojů v obcích v ORP Strakonice 

Obec 
Autobus – počet spojů/den Vlak – počet spojů/den Automobil 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Délka 
(km) 

Doba 
(minut) 

Přechovice 21 21 14-27 - - - 11 13 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Přechovice x     
 

I3: Vyhodnocení DI a TI dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury  
Veřejná 
infrastruktura 

 Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Odstavná stání pro OA Stavby pro bydlení/rekreaci fyzická pěší docházka - skutečná 300 (230 m) Ano 
Veř. hromadná doprava. Stavby pro bydlení/rekreaci  600 - 700 m Ano 
Nakládání s TKO Stanoviště sběru odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 50 m Ano 

Stanoviště tříděného odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 150 m Ne 
Sběrný dvůr fyzická pěší docházka - skutečná 1500 m Ne 

Zásobování vodou Napojení na veřejný vodovod sídelně strukturální celé území  Ano 
Nakládání s odpad.vod. Napojení na veřej. kanalizaci sídelně strukturální nad 50 obyv. Ne 
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I1-I4 

++ výborné spojení autem do Volyně, Strakonic a okolí 
++  vysoká frekvence autobusových spojů do Volyně, Strakonic a okolí 
+  dobrá dostupnost zastávek v obci 
+  železnice v obci, železniční zastávka Volyně vzdálená cca 1 km od obce 

 

I5-I8 

++  napojení obce na vodovod  
-- napojení obce na kanalizaci 
-  absence ČOV 
- absence plynofikace či jiného zdroje CZT 

11. Ekonomické a hospodářské podmínky 

J1: Míra podnikatelské aktivity v letech 2009 - 2019 
Obec / Míra podn.aktivity 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP průměr 93,52 100,88 96,67 98,74 99,60 97,31 98,35 98,58 97,80 

Přechovice 161,90 205,88 169,81 165,05 157,41 160,71 198,20 179,49 180,33 
 
J2: Počet nezaměstnaných osob dosažitelných v letech 2009 - 2019  

Obec 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP celkem % 6,60 7,93 6,39 8,09 6,58 5,58 5,09 3,14 2,97 2,93 

Přechovice % 9,46 9,33 4,23 7,04 5,33 6,67 5,06 3,75 0,00 2,41 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

Název obce 
2001 

(%) 

2011 

(%) 

Rozdíl 

(%) 

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Přechovice 9,0 12,5 3,5 
 
J4a: Vyjížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 

Obec Rok Vyjížďka do: (%) Rok Vyjížďka do: (%) 
Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 

ORP celkem     2011 58,3 41,7 7,2 
Přechovice 2001 76,2 23,8 41,2 2011 78,9 21,1 18,4 

 

J4b: Dojížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 
Obec Rok Dojížďka do: (%) Rok Dojížďka do: (%) 

Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 
ORP celkem     2011 65,0 35,0 5,5 
Přechovice 2001 100,0 0,0 6,9 2011 100,0 0,0 1,9 

 

J1-J4 

++ nadprůměrná míra podnikatelské aktivity a její rostoucí trend 
++ podprůměrný počet nezaměstnaných osob, klesající trend 
++ rostoucí počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, nad průměrem v ORP 
-  nadprůměrné množství osob vyjíždějících do zaměstnání/škol 

12. Rekreace a cestovní ruch 

K1: Trasy vedoucí obcí  

Obec Typ trasy Bližší specifikace Délka (km) 
Přechovice hipostezky Bílsko - Volyně 0,3 

Přechovice turistické trasy pěší modrá odsazená od komunikace 0,4 
 

K1-K2 
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- pěší trasy a hypostezky procházející pouze okrajem území obce, absence cyklotras  
- absence ubytovacích zařízení (viz tabulka OV - kapitola 9)   

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

L1: Zdroje požární vody 
OBEC Katastrální území Typ zdroje / název Hydrant 

Přechovice Přechovice Další zdroj vody - Řeka Volyňka  

Přechovice Přechovice Zdroj požární vody - Požární nádrž na návsi  
 

L2-L4: Zajištění PO - požární zbrojnice, jednotky SDH  

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Přechovice x x  
 

L1-L4 

++ dostatečné zdroje požární vody v obci 
- hydrantová síť není 
++  jednotka SDH a hasičská zbrojnice v obci 
- absence stálého úkrytu obyvatelstva 

14. Hodnoty v území 

Hpch 1   návesní prostor s požární nádrží, vzrostlou zelení a parterem selskobarokních usedlostí 
Hpch 2   venkovské usedlosti čp. 1, 2, 5, 9, 11 a 13 
Hpch 3   kaple sv. Anny s křížkem a památným stromem při cestě do Volyně 
Hpch 4   dřevěná zvonička s křížkem u domu čp. 38 
Hpch 5   liniová zeleň na mezích v údolnicích 
Hpch 6   pěší propojení do Volyně 

15. Záměry v území 

Zpch 1   vybudování ČOV a dostavba kanalizačních řadů – řešeno v ÚP, nerealizováno 
Zpch 2   plynofikace obce - nerealizováno z důvodu nezájmu – vypustit ze záměrů 
Zpch 3   vybudování vodní nádrže na Přechovickém potoce – realizováno 
Zpch 4   zrušení koridoru dopravní infrastruktury omezujícího rozvoj a nakládání s majetkem 
v západní části obce – prověřit v ZÚR a ÚP. Záměrem obce je revitalizace lokality a její využití pro 
volnočasové aktivity občanů obce 
Zpch 5   napojení jižní části obce rozvojovými plochami pro bydlení na severní část Volyně – 
řešeno v ÚP, postupně realizováno 

16. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území 

Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 

 

 

6,67

4,67
5,56

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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17. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích, zahrnující 
zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, 
vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s 
hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití potenciálů rozvoje 
území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel. 

Ppch-1 velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch pro bydlení oproti zastavěnému 
území – prověřit v ÚP potřebu nově vymezených ploch 

Ppch-2 střet nadregionálního ÚSES s koridorem dopravní infrastruktury (obchvat Volyně 

Ppch-3  z hlediska ohrožení zástavby rozlivem vod bylo dle ÚS krajiny pro ORP Strakonice 
(2019) vyhodnoceno jedno rizikové místo, tzv. kritický bod KB-051 (ID dle Povis 
10802322), který se nachází na východní hranici, na vodním toku Přechovický potok (IDVT 
10275118). V ÚP navrhnout příslušná opatření k ochraně zástavby v obci 

Ppch-4  absence kvalitních veřejných prostorů v rozvojových plochách – prověřit v ÚS, která 
veřejné prostory vymezí 

Ppch-5  střet zastavěného území s koridorem nově navrhované komunikace I/4 v západní 
části obce. Prověřit v ZÚR možnost zúžení koridoru tak, aby nebránil rozvoji dané lokality 
a jejímu využití pro volnočasové aktivity občanů obce  
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Přešťovice 

1. Širší územní vztahy 

Obec Přešťovice se nachází 5 km severovýchodně od 
Strakonic. 
Obec byla založena roku 1397. Obec Přešťovice za dob 
feudalismu patřívala újezdem k panství Štěkeňskému. 
Sídlo Přešťovice se za dobu svého vývoje transformovalo 
do pokroucené silnicovky, která má v centrální části 
historické usedlosti a směrem k severu a jihu byla 
koncepčně rozvinuta zástavba z 2. pol. 20. století. 
Východní a severní část sídla se ubírá výrobním směrem. 
Obec má základní občanskou vybavenost a dobré dopravní 
napojení na Strakonice. Rozvojové plochy pro bydlení by 
měly být navrhnuty tak, aby byla zachována stávající 
urbanistická forma sídla. Krajina je intenzivně využívána 
pro zemědělství, krajinou matricí jsou pole. Chybí krajinná zeleň v podobě remízů a mezí. 
 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

PŘEŠŤOVICE 
ÚP Přešťovice   31.10.2013 řeší celé správní území obce Přešťovice 
Změna č. 1 ÚP 
Přešťovice       

ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY nebyla zpracována 
ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY byla zpracována 
ÚS (XY.) - územní studie byla předepsána, ale uplynula podmínka jejího pořízení 
 

Vazby na Politiku územního rozvoje ČR 

Přes správní území obce není navržen 
žádný koridor. 
 

Vazby na Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje 

Přes správní území obce je navržen: 

Koridor dopravní infrastruktury D5/1 - 
Silnice I/4 - úsek Nová Hospoda - 
Strakonice (severní okraj, Řepice) 
 

Koridor dopravní infrastruktury D11/1 - 
Silnice I/29 - úsek Kbelnice - Dobev 
(západní okraj) 

 

Obec se nachází v rozvojové oblasti N-OB1 

Úkoly vyplývající z nadřazených ÚPD - viz 
kapitola 1 Podkladů pro rozbor 
udržitelného rozvoje území „část A“ - 
témata: Politika územního rozvoje ČR a  
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje.  
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2. Prostorové a funkční uspořádání území 

Základní údaje: 

katastrální území:  
Brusy, Kbelnice, 
Přešťovice  
výměra obce:    
1050 ha  
z celého ORP 1,8 % 
nadmořská výška:    
391 m n. m. 
Počet obyvatel:   
465 
 

 

 

Obec Přešťovice je tvořena 
hlavním sídlem Přešťovice a 
dále osadami Kbelnice a 
Brusy ležícími 
severovýchodně od 
Přešťovic ve vzdálenosti 2 
km, resp. 4 km a místní 
částí Slatina ležící na hranici 
s katastrem obce Štěkeň 
cca 1,5 km východně od 
Přešťovic. Katastrem obce 
prochází komunikace I. 
třídy. 

Nově navrhované plochy 
pro zástavbu jsou Územním plánem Přešťovice navrženy tak, že navazují na stávající zástavbu v obci. 
Jedná se zejména o plochy bydlení venkovského charakter, plochy veřejných prostranství, plochy 
rekreace a plochy technické infrastruktury. 

A1-A2 

++ uspořádání území: přirozený venkovský charakter zástavby  
++ přiměřený poměr nově vymezených zastavitelných ploch oproti zastavěnému území 

  

79%

13%
8%

Srovnání ploch zastavěného území 
a vymezených ploch změn v ÚP

Zastavěné území

Plochy změn BYDLENÍ

Plochy změn OSTATNÍ
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3. Struktura osídlení 

 Obec Přešťovice se 465 obyvateli 
spadá do kategorie „D“ – obce do 
1 000 obyvatel. Osídlení obce si 
zachovává původní historický tvar 
podél komunikace III. třídy 
procházející obcí. Zástavba v obci 
si zachovává vesnický ráz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2: Hustota osídlení v obcích ORP Strakonice – vývoj v letech 2009 – 2019 (obyvatel/km2) 

Obec 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP celkem 79,0 78,4 78,2 78,0 78,9 78,7 78,7 78,5 78,9 79,0 78,8 

Přešťovice 40,0 38,5 39,2 41,1 39,5 40,3 38,5 39,1 40,5 42,7 44,5 

 
B1-B2 

+ obec si zachovává původní historický ráz 
++ hustota obyvatel je hluboko pod průměrem ORP 

4. Sociodemografické podmínky a bydlení 

Vývoj počtu obyvatel v letech 1991 - 2019 

 
 
C1: Věková struktura obyvatelstva, průměrný věk 

Obec Počet obyvatel Prům. 
věk 

Celkem 0 - 14 15 - 64 65 a více 

Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy 

SO ORP 
celkem 

45 305  7 251  3 710  3 541  28 834     14 721  14 113  9 220  3 891  5 329  42,9  

Přešťovice 451  68  35  33  284  140  144  99  45  54  43,3  

 
C2: Index stáří 

Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Přešťovice 127,7 157,9 141,8 143,3 143,3 147,1 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Přešťovice 29 27 32 49 43 40 39 53 60 61 65 
 
C4: Výstavba bytových a rodinných domů (SLDB 2001-2011) 

Název obce 
Bytové domy Rodinné domy 

2001 2011 2001 2011 

ORP Strakonice celkem 800  850  7039  7473  
Přešťovice 0 0 143 141 

 
C5: Počty dokončených bytů v letech 2009 – 2018 a vzdálenost sídel od vybraných center  

Název obce 
Vzdálenost od 

krajsk. města v km 
Vzdálenost od 

Strakonic v km 
Dokončené byty 

2019 
Dokončené byty 

2009-2018 
ORP Strakonice celkem x x 131 880 
Přešťovice 57,3  7,3  2  9  

 

C1-C5 

+ vývoj počtu obyvatel v obci je kolísavý, od roku 2011 má stoupající tendenci 
++ index stáří je nad průměrem ORP, má rostoucí tendenci 
+ počet přistěhovalých do obce převyšuje počet vystěhovalých 
+ počet dokončených bytových jednotek je mírně pod průměrem ORP 

5. Příroda a krajina 

Dle územní studie krajiny zpracované pro ORP Strakonice v roce 2019 se obec nachází v krajinném 
okrsku OK05. Jedná se o zalesněnými hřbety uzavřený podélně orientovaný prostor utvářený členitou 
pahorkatinou, jenž reprezentuje silně rozčleněný erozně denudační povrch s výraznými, převážně 
zalesněnými strukturními hřbety charakteristickými uspořádáním ve směru JZ – SZ, často se skalními 
útvary, s krasovými tvary, se stopami zarovnání v sv. okraji území. Charakteristická jsou široce se 
rozevírající údolí. Jednotlivé hřbety, jejich vrcholové partie a svahy jsou zalesněné, čímž vytváří dojem 
lesnaté krajiny navazující na částečně otevřený prostor zemědělské krajiny, jež tvoří především výrazně 
se uplatňující scelené bloky orné půdy, které jen ve svažitějších místech doplňují fragmenty luk a polí 
členěných mezemi. Základní textura krajiny je tvořená středně hrubou mozaikou střídajících se lesů a 
polí. Podstatnou část zemědělské krajiny tvoří především scelené bloky orné půdy s charakteristickými 
prvky upozorňujícími na intenzivní formy využití krajiny. Strukturu osídlení tvoří především poměrně 
velké a často dostavěné venkovské zemědělské vsi, které si zachovaly identický historický prostor centra, 
a jež jsou často v okrajích dostavovány moderní zástavbou. Sídla určitým způsobem sledují hlavní osu 
údolí, kterou je frekventovaná komunikace I/4 do Strakonic. Charakteristické je uliční a návesní 
uspořádání. 
 

D1: Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) – nevyskytují se 
 

D2: Památné stromy – nenachází se 
 

D3: Nadregionální prvky ÚSES  
Obec Výměra obce (ha) ÚSES (ha) ÚSES (%) 

Přešťovice 1 050,6 51,9 4,9 
 
D1-D4 

- na území obce se nenachází žádná zvláště chráněná území 
- na území obce se nenachází památné stromy 
-/+ na území obce jsou zastoupeny nadregionální prvky ÚSES 
++ na území obce se nachází hustá síť lokálních prvků ÚSES 
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6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 

Dle územní studie krajiny zástavba obce Přešťovice leží v poměrně hodně členitém a sklonitému terénu. 

Podél západní hranice zástavby protéká vodní tok Rohozná (IDVT 10239941), na kterém se nachází 
severně od zástavby větší vodní nádrž (Velký rybník). Východně, v polní trati nad zástavbou pramení 
bezejmenný vodní tok IDVT 10276849, na kterém jsou na hranici zástavby realizovány dvě menší vodní 
nádrže.  

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným odtokem vod ve vodních tocích nebo z plochy povodí byly 
v blízkosti zástavby stanoveny 2 kritické body KB-053 (ID dle Povis 10803206) a KB-054 (ID dle Povis 
10803204). Oba kritické body byly vyhodnoceny jako potenciálně rizikové. Dále jako potenciálně rizikový 
z hlediska vzniku zrychleného povrchového odtoku byl vyhodnocen svah nacházející se západně nad 
zástavbou obce (OZO-105) 

Dále byl stanoven kritický bod KB-055 (ID dle Povis 10804237) na hranici zástavby místní části Slatina 
na vodním toku IDVT 10281886. Vzhledem k tomu, že pod tímto kritickým bodem je tento bezejmenný 
tok veden v zatrubnění, tak je kritický bod hodnocen jako potenciálně rizikový. Posledním kritickým 
bodem, který byl stanoven v k.ú. Přešťovice je KB-052 (ID dle Povis 10803200), který se nachází před 
zaústěním vodního toku Rohozná do vodní nádrže Velký rybník. 

Do zájmového území obce Přeštice náleží katastrální území Kbelnice se zástavbou místní části Kbelnice. 
Při východní hranici zástavby, v místě zaústění údolnice, byl stanoven kritický bod KB-056 (ID dle Povis 
10801911), který byl vyhodnocen jako potenciálně rizikový. Dále do zájmového území náleží k.ú. Brusy 
(místní část Brusy). V této lokalitě nebyly zjištěny větší vodohospodářské problémy. 

Problémem vodních toků v zájmovém území je jejich částečné zatrubnění, napřímení a téměř 
neexistence ochranných pásů a liniové vegetace podél toků. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 
Doporučujeme nepovolovat novou výstavbu v nivě vodního toku Rohozná. 

2. Protipovodňová ochrana 
OZO-105 – zachycení povrchových vod je řešeno návrhem záchytného a svodného příkopu návrh je 
zakreslen v ÚP, do zákresu ÚSK nebyl návrh převzat, kromě tohoto návrhu je dále doporučeno aplikovat 
na svahu protierozní způsob pěstování plodin. 

SRN-109 – návrh retenční nádrže pro zachycení přívalových vod na vodním toku IDVT 10276849. Návrh 
je nutno podrobněji posoudit např. zadáním technicko-ekonomické studie. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 
VN-063 – návrh vodní nádrže v polní trati pod kopcem „Na březině“, návrh byl převzat z ÚP, lokalitu 
doporučujeme prověřit z pohledu posouzení dostatečného zásobení povrchovými nebo podzemními 
vodami. 

VN-065 – návrh vodní nádrže na vodním toku Rohozná pod stávající vodní nádrží Velký rybník. Návrh 
byl převzat z ÚP. 

VN-066 – návrh rekonstrukce stávající vodní nádrže na vodním toku IDVT 10273184 v k.ú. Brusy. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 
REV-056 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Rohozná (IDVT 10239941), návrh 
zasahuje až do k.ú. Rohozná u Rovné (obec Osek). Revitalizací je myšlena celková úprava trasy koryta 
s větším propojením nivy a doplněním o drobné prohlubně nebo tůně, které budou periodicky 
zaplavovány 

REV-065 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10271784, návrh zasahuje až do 
k.ú. Rovná u Strakonic. Revitalizací je myšlena přírodě blízká úprava napřímeného koryta toku a 
odtrubnění zatrubněného úseku 
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REV-066 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10255904. Revitalizací je myšlena 
přírodě blízka úprava, mírně rozmeandrování trasy koryta, snížení kapacity, doplnění liniové vegetace 

REV-067 – návrh revitalizace vodního toku IDVT 10277564, návrh zasahuje až do k.ú. Rovná u Strakonic. 
Revitalizací je myšlena přírodě blízka úprava, mírně rozmeandrování trasy koryta, snížení kapacity, 
doplnění liniové vegetace. 

REV-068 – návrh revitalizace vodního toku IDVT 10253286, revitalizací je myšleno odtrubnění a 
vytvoření mělkého přírodního koryta, podél toku bude vysazena liniová vegetace.  

E1a: Vodní plochy  
Obec Výměra obce [ha] vodní plochy [ha] vodní plochy [%] 

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Přešťovice 1 045 29 2,78 

 
E2a: Velikost záplavových území  

Obec 
Výměra 
obce (ha) 

Q005 (ha) Q005 (%) Q020 (ha) Q020 (%) Q100 (ha) Q100 (%) 

Přešťovice 1 050,6 59,6 5,7 60,4 5,8 60,6 5,8 
 

E2b: Podíl aktivních záplavových území  

Obec Výměra obce (ha) QAZ (ha) QAZ (%) 

Přešťovice 1 050,6 59,5 5,7 
 
E3: Protipovodňová opatření na území obce – nenachází se 
 
Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území – nevyskytují se 
 
E5: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 
E6: Ložiska nerostných surovin  

Obec lokalita Nerost Surovina 
Přešťovice Kbelnice Křemen (KR) Křemenné suroviny - (KM) křemen 

 
E1-E6 

+ významné zastoupení vodních ploch na území obce 
- protipovodňová opatření – nejsou realizovaná 
- v obci se nacházejí záplavová území 
+  žádné poddolované území  
++ absence sesuvných území a starých důlních děl 
+  existence ložisek nerostných surovin  

7. Kvalita životního prostředí 

F1: Kvalita ovzduší 

Na území obce  se hodnoty polétavého prachu PM10 pohybují v rozmezí 29,1 – 34 µg/m3, v západní 
části území na hodnotách 34,1 – 38,5 µg/m3,  což jsou střední až vyšší hodnoty v rámci ORP. Stanovený 
imisní limit je 50 µg/m3. Hodnoty plynu SO2 jsou na dolní hranici. 
 

F2: staré zátěže a kontaminované plochy       
Obec Lokalita 

Přešťovice nepovolená skládka 
 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, pouze sběrné místo. 8 stanovišť tříděného odpadu jsou rozmístěno 
rovnoměrně v exponovaných částech sídel. 
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F1-F3 

+/- částečně zhoršená kvalita ovzduší v obci 
- výskyt starých zátěží a kontaminovaných ploch 
++ velký počet a dobré rozmístění stanovišť tříděného odpadu 

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

G1: Využití ploch v obci  

Název obce 
Země-
dělská 

půda (ha) 

z toho Nezemě-
dělská 

půda (ha) 

 z toho 

Orná 
Trvalý travní 

porost 
Lesní 

pozemek Vodní plochy 

ORP Strakonice celkem 38 082  25 376  11 513  19 331  12 390  1 534  
Přešťovice 763  685  58  282  162  29  
% z ploch v ORP 2,00 2,70 0,50 1,46 1,31 1,89 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 1,8 % z celkové rozlohy ORP je zastoupení jednotlivých ploch ve 
srovnání s jejich celkovým zastoupením v ORP mírně nevyvážené. Oproti lesním pozemkům převažují 
zemědělské půdy. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Zejména centrální a jihovýchodní část správního území ORP Strakonice, kam spadá i obec Přešťovice je  
potenciálně ohrožena vodní erozí. Ohrožení půd větrnou erozí je minimální. 

G4: Kvalita půdy  

Na území obce převažují půdy II. a III. třídy ochrany. Z hlediska výnosnosti zemědělské půdy se obec 
nachází v příznivé oblasti. 

G1-G4 

+ vyvážené zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
+/- nižší zastoupení lesních ploch 
- potenciální ohroženost ZPF vodní erozí 
++ kvalitní půdy, příznivá oblast z hlediska výnosnosti zemědělské půdy 

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  

Obec / 
     Osada 
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Přešťovice      x x x x x   x x  5  B 
     Brusy             x   1  D 
     Kbelnice           x   x   1  D 
     Slatina                1  D 

 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Přešťovice k obcím s kvalitní občanskou 
vybaveností. Dostupnost OV je na výborné úrovni. 

H2: Vyhodnocení OV dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury:  



  

ÚAP ORP STRAKONICE 2020 – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE / ČÁST B – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 222 

 

Typ zařízení  Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Vzdělávání a výchova Mateřská škola časová s VHD (Štěkeň) 30 min. Ano 
Základní škola časová s VHD (Štěkeň) 30 min Ano 

Sociální služby Denní služby/stacionář časová – dojezdová doba (Strakon.) 30 min. Ano 
Zdravotnictví  Ambulantní zdravotní péče časová – dojezdová doba  -  „  - 35 min. Ano 
Kultura Knihovna časová - pěší, VHD, auto 15 min. Ano 

Komunitní centrum fyzická pěší docházka - skutečná 800 (615 m) Ano 
Veřejná správa Pošta/přepážka dojezd VHD/autem, vzduš.vzdál. 10 km Ano 
Ochrana obyvatelstva Hasičská zbrojnice DH fyzická pěší docházka - skutečná 1 000 (770 m) Ano 

Stálý úkryt obyvatelstva fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Hřiště Pro předškolní děti fyzická pěší docházka - skutečná 200 (154 m) Ne 

Pro mladší školní děti fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Pro mládež a dospělé fyzická pěší docházka - skutečná 1000 (770 m) Ano 

Veřejná prostranství  sídelně strukturální 1000 m2 / 2 ha 
zastavit.plochy  

Ano 

Veřejná parková zeleň  sídelně strukturální V každém 
obytném sídle 

Ano 

   
H4: Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství v jednotlivých sídlech obce jsou dobře dostupná. Jsou tvořena parkovou zelení v 
kombinaci se zpevněnými plochami. 
 

H1-H4 

++ kvalitní občanská vybavenost v obci 
++ výborná dostupnost OV  
- obec neposkytuje služby OV pro širší území 
+ přiměřené plochy veřejných prostranství a jejich dostupnost v obci 

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

Dopravní infrastruktura 

I1: počet spojů v obcích v ORP Strakonice 

Obec 
Autobus – počet spojů/den Vlak – počet spojů/den Automobil 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Délka 
(km) 

Doba 
(minut) 

Přešťovice 23 23 12-18 - - - 6 8 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Přešťovice x x x   
     Brusy x x    
     Kbelnice  x x  x  
     Slatina x x    

 
I3: Vyhodnocení DI a TI dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury  

Veřejná 
infrastruktura 

 Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Odstavná stání pro OA Stavby pro bydlení/rekreaci fyzická pěší docházka - skutečná 300 (230 m) Ano 
Veř. hromadná doprava. Stavby pro bydlení/rekreaci  600 - 700 m Ano 
Nakládání s TKO Stanoviště sběru odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 50 m Ano 

Stanoviště tříděného odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 150 m Ne 
Sběrný dvůr fyzická pěší docházka - skutečná 1500 m Ne 

Zásobování vodou Napojení na veřejný vodovod sídelně strukturální celé území  Ano 
Nakládání s odpad.vod. Napojení na veřej. kanalizaci sídelně strukturální nad 50 obyv. Ano 

 

I1-I4 
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++ výborné spojení autem do Strakonic a okolí 
++ vysoká frekvence autobusových spojů do Strakonic a okolí 
+  dobrá dostupnost zastávek v obci 
-  absence železnice 

 
I5-I8 

++  napojení obce na vodovod  
++ napojení obce na kanalizaci 
+ ČOV v sídle Přešťovice 
+/- plynofikace osady Kbelnice 

11. Ekonomické a hospodářské podmínky 

J1: Míra podnikatelské aktivity v letech 2009 - 2019 
Obec / Míra podn.aktivity 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP průměr 93,52 100,88 96,67 98,74 99,60 97,31 98,35 98,58 97,80 

Přešťovice 104,02 118,76 126,52 123,52 125,30 141,20 145,74 144,12 126,88 
 

J2: Počet nezaměstnaných osob dosažitelných v letech 2009 - 2019  
Obec 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP celkem % 6,60 7,93 6,39 8,09 6,58 5,58 5,09 3,14 2,97 2,93 

Přešťovice % 7,27 11,76 9,73 9,73 7,28 6,51 5,77 5,19 5,30 5,28 
 
J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

Název obce 
2001 

(%) 

2011 

(%) 

Rozdíl 

(%) 

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Přešťovice 3,0 4,3 1,3 
 

J4a: Vyjížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 
Obec Rok Vyjížďka do: (%) Rok Vyjížďka do: (%) 

Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 
ORP celkem     2011 58,3 41,7 7,2 
Přešťovice 2001 68,9 31,1 39,8 2011 70,7 29,3 18,6 

 
J4b: Dojížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 

Obec Rok Dojížďka do: (%) Rok Dojížďka do: (%) 
Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 

ORP celkem     2011 65,0 35,0 5,5 
Přešťovice 2001 100,0 0,0 19,5 2011 100,0 0,0 15,3 

 

J1-J4 

++ nadprůměrná míra podnikatelské aktivity a její dlouhodobá vyrovnanost 
-/+ mírně nadprůměrný počet nezaměstnaných osob, dlouhodobě klesající trend 
- rostoucí počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, pod průměrem v ORP 
-  nadprůměrné množství osob vyjíždějících do zaměstnání/škol 

12. Rekreace a cestovní ruch 

K1: Trasy vedoucí obcí  
Číslo trasy Trasa Délka (km) 

CT 1067 Radomyšl – Čejetice (Osek, Jemnice, Brusy, Vítkov, Štěkeň, Čejetice) 16 
 

K1-K2 

+ cyklotrasa na území obce, absence pěších tras a hypostezek 
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- absence ubytovacích zařízení (viz tabulka OV - kapitola 9)   

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

L1: Zdroje požární vody 
OBEC Katastrální území Typ zdroje / název Hydrant 

Přešťovice Přešťovice Zdroj požární vody - řeka Otava  

Přešťovice Přešťovice Zdroj požární vody - Požární nádrž  

Přešťovice Slatina Zdroj požární vody - rybník Silnický  

Přešťovice Přešťovice Další zdroj vody - Velký rybník  

Přešťovice Kbelnice Zdroj požární vody - Požární nádrž  

Přešťovice Brusy Zdroj požární vody - hydrant ANO 
 
 

L2-L4: Zajištění PO - požární zbrojnice, jednotky SDH  

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Přešťovice x x  
     Brusy    
     Kbelnice  x x  

 

L1-L4 

++ dostatečné zdroje požární vody ve všech sídlech obce 
-/+ hydrantová síť pouze v osadě Brusy 
++  jednotky SDH a hasičská zbrojnice v obci 
- absence stálého úkrytu obyvatelstva 

14. Hodnoty v území 

Hpš 1   veřejný centrální prostor s kapličkou, křížkem, pomníkem padlých a vodní nádrží v 
Přešťovicích 
Hpš 2   křížek s akátem v jižní části sídla Přešťovice 
Hpš 3   veřejný prostor s hřištěm a rybníčky v severní části Přešťovic 
Hpš 4   urbanisticky hodnotná jednostranná zástavba osady Slatina 
Hpš 5   alej z Kbelnice do Rohozné 
Hpš 6   centrální veřejný prostor s kapličkou a požární nádrží v Kbelnici 
Hpš 7   veřejný prostor s kapličkou a vzrostlými stromy v Brusech 
Hpš 8   kompaktnost krátké ulicovky sídla Brusy 
Hpš 9   přistávací plocha pro Ultraligty na severu Přešťovic 
Hpš 10   alej z Přešťovic kolem silnice západně na rybník Rakovák 

15. Záměry v území 

Zpš 1   homogenizace silnice I/4 – převzato ze ZÚR, řešeno v ÚP 
Zpš 2   rozvod vodovodních řadů do osady Slatina a části Brusy – řešeno v ÚP, nerealizováno 
Zpš 3   vybudování vodních ploch – návrh ploch v ÚP, nerealizováno 
Zpš 4   úprava křižovatky II/139 a III/00427 v místní části Kbelnice – převzato ze ZÚR, řešeno 
v ÚP 

16. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území 

Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 
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17. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích, zahrnující 
zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, 
vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s 
hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití potenciálů rozvoje 
území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel. 

Ppš-1 ohrožení zástavby zrychleným odtokem vod ve vodních tocích nebo z plochy povodí 
- dle ÚS krajiny pro ORP Strakonice (2019) vyhodnoceny kritické body KB-052, KB-053, KB-
054 a OZO-105 v sídle Přešťovice; KB-055 v sídle Slatina; KB-056 v sídle Kbelnice – prověřit 
možná řešení v ÚP  

Ppš-2 potenciální ohroženost ZPF vodní erozí – v ÚP navrhnout protierozní opatření dle ÚS 
krajiny pro ORP Strakonice (2019) 

Ppš-3 realizovat KoPÚ, na základě návrhu nové cestní sítě prověřit ve spolupráci s KČT a 
NJC možnosti vedení pěších tras a cyklotras na území obce – převzít do ÚP 

  

11,67

2,00

8,89

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Radějovice 

1. Širší územní vztahy 
 

Obec Radějovice leží 12 km jihovýchodně od Strakonic a asi 
10 km od Volyně. 
První zmínka o obci pochází z roku 1334. 
Obec Radějovice je klidná obec v mírně zvlněném reliéfu 
s malým počtem obyvatel a chybějící veřejnou vybaveností. 
Obec by měla vybudovat základní technickou vybavenost, 
aby stabilizovala počet obyvatel. Obec nabízí klidné bydlení, 
a pokud by se zlepšila cestní síť v krajině, zvýšila by se i 
možnost krátkodobé rekreace. Krajina v okolí je 
zemědělsky využívána s malým zastoupením krajinné 
zeleně. 
 
 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

RADĚJOVICE ÚP Radějovice   3.2.2008 řeší celé správní území obce  
ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY nebyla zpracována 
ÚS (XY) - územní studie pro plochu XY byla zpracována 
ÚS (XY.) - územní studie byla předepsána, ale uplynula podmínka jejího pořízení 
 

 

Vazby na Politiku územního rozvoje ČR 

Přes správní území obce není navržen 
žádný koridor. 

 

Vazby na Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje 

Přes správní území obce není navržen 
žádný koridor. 

 

Obec se nenachází v žádné rozvojové ose 
ani oblasti. 
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2. Prostorové a funkční uspořádání území 

Základní údaje: 

katastrální území:  
Radějovice u Netonic 
výměra obce:    
223 ha  
z celého ORP 0,4 % 
nadmořská výška:    
521 m n. m. 
Počet obyvatel:   
44 
 

 

 

 

Obec Radějovice si udržuje 
charakter kompaktního sídla, 
hlavní veřejné prostranství se 
nacházejí v centrální části 
obce, je tvořeno pouze 
rozšířením zpevněných ploch 
kolem komunikace III. třídy 
procházející obcí.    

Nově navrhované plochy pro 
zástavbu jsou Územním 
plánem Radějovice navrženy 
tak, že navazují na stávající 
zástavbu v obci. Jedná se 
zejména o plochy bydlení 

venkovského charakteru, plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu a plochy technické infrastruktury.  

 
A1-A2 

++ uspořádání území: přirozený venkovský charakter zástavby  
- velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch oproti zastavěnému území 

  

62%15%

23%

Srovnání ploch zastavěného území 
a vymezených ploch změn v ÚP

Zastavěné území

Plochy změn BYDLENÍ

Plochy změn OSTATNÍ
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3. Struktura osídlení 

 Obec Radějovice se 44 
obyvateli spadá do kategorie 
„D“ – obce do 1 000 obyvatel. 
Osídlení obce si zachovává 
původní historický tvar podél 
komunikace III. třídy 
procházející obcí. Zástavba 
v obci si zachovává vesnický 
ráz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
B2: Hustota osídlení v obcích ORP Strakonice – vývoj v letech 2009 – 2019 (obyvatel/km2) 

Obec 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP celkem 79,0 78,4 78,2 78,0 78,9 78,7 78,7 78,5 78,9 79,0 78,8 

Radějovice 16,6 18,8 17,5 15,7 15,7 16,1 14,8 17,0 16,9 20,0 19,5 

 
B1-B2 

+ obec si zachovává původní historický ráz 
++ hustota obyvatel je hluboko pod průměrem ORP 

4. Sociodemografické podmínky a bydlení 

Vývoj počtu obyvatel v letech 1991 - 2019 

 
 
C1: Věková struktura obyvatelstva, průměrný věk 

Obec Počet obyvatel Prům. 
věk 

Celkem 0 - 14 15 - 64 65 a více 

Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy 

SO ORP 
celkem 

45 305  7 251  3 710  3 541  28 834     14 721  14 113  9 220  3 891  5 329  42,9  

Radějovice 44  9  5  4  28  16  12  7  3  4  37,7  

 
C2: Index stáří 

Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Radějovice 300,0 266,7 133,3 133,3 100,0 77,8 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Radějovice 10 11 11 16 15 15 11 10 14 13 16 
 
C4: Výstavba bytových a rodinných domů (SLDB 2001-2011) 

Název obce 
Bytové domy Rodinné domy 

2001 2011 2001 2011 

ORP Strakonice celkem 800  850  7039  7473  
Radějovice 0 0 13 10 

 
C5: Počty dokončených bytů v letech 2009 – 2018 a vzdálenost sídel od vybraných center  

Název obce 
Vzdálenost od 

krajsk. města v km 
Vzdálenost od 

Strakonic v km 
Dokončené byty 

2019 
Dokončené byty 

2009-2018 
ORP Strakonice celkem x x 131 880 
Radějovice 47,4  16,6  -  -  

 

C1-C5 

+ vývoj počtu obyvatel v obci je stabilní, od roku 2011 má mírně stoupající tendenci 
++ index stáří je hluboko pod průměrem ORP, má klesající tendenci 
+ počet přistěhovalých do obce převyšuje počet vystěhovalých 
-- počet dokončených bytových jednotek je nulový 

5. Příroda a krajina 

Dle územní studie krajiny zpracované pro ORP Strakonice v roce 2019 se obec nachází v krajinném 
okrsku OK19. Jedná se o prostor vrchovin Bavorovské vrchoviny, jíž zde utváří místy rozpojený 
strukturně tektonický povrch výrazných hrásťových hřbetů a izolovaných suků a výraznými a izolovanými 
pahorky s širokými tektonickými sníženinami. Prostor je odvodňován řadou menších přítoků především 
Dubského potoka, okrajově Volyňky a Blanice. Velká část vodních toků byla technicky upravena a v 
krajině bylo provedeno odvodnění, čím došlo ke ztrátě biotopů vázaných na vodní prostředí. V odlesněné 
krajině převažují zemědělské plochy s dominancí orné půdy scelené do bloků uspořádaných v základní 
osnově původní historické plužiny rozdělené komunikacemi, potoky a lesními porosty. Potoky jsou 
doprovázeny vzrostlou zelení. Osídlení v okrsku reprezentují zemědělské vsi, z nichž si řada zachovala 
svůj typický obraz daný zemědělskými usedlostmi v původním historickém prostorovém uspořádání.  
 

D1: Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) – nevyskytují se 
 

D2: Památné stromy – nenachází se 
 
D3: Nadregionální prvky ÚSES – nevyskytují se 
 

D1-D4 

- na území obce se nenachází žádná zvláště chráněná území 
- na území obce se nenachází památné stromy 
-- na území obce nejsou zastoupeny nadregionální prvky ÚSES 
- na území obce jsou minimálně zastoupeny lokální prvky ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 

Dle územní studie krajiny zástavbou obce protéká bezejmenný vodní tok IDVT 10260049, který je v 
úseku zástavby zatrubněn. Uprostřed zástavby je na toku realizována menší vodní nádrž. Na hranici 
zástavby byl na toku stanoven kritický bod KB-057 (ID dle Povis 10804148). Rizikovost kritického bodu 
nebyla posouzena. Z hlediska vzniku zrychleného povrchového odtoku mohou představovat potenciální 
riziko svahy v okolí obce, a to i přesto že jsou zatravněné. 
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1. Doporučení k rozvoji výstavby - Není navrhováno žádné doporučení. 
2. Protipovodňová ochrana 
Pro zvýšení ochrany zástavby před zrychleným povrchovým odtokem doporučujeme realizovat na 
svazích nad zástavbou meze a remízky vedené po vrstevnicích. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 
VN-068, VN-069 - z územního plánu obce byl převzat návrh vodních ploch s retenční funkcí (dle ÚP obce 
F1, F2) v k.ú. Radějovice u Netonic na bezejmenném vodním toku (IDVT 10260049). Převzato pouze 
bodovým zákresem. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 
REV-034 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10260049, návrh zasahuje i do k.ú. 
Kváskovice. Revitalizací je myšlena přírodě blízká úprava koryta toku spočívající ve zvýšení členitosti 
koryta v podélném i příčném profilu. Podél toku bude vytvořen tzv. meandrový pás, kde bude docházet 
k samovolnému vývoji koryta. Meandrový pás bude doplněn o prohlubně, tůně nebo menší vodní plochy, 
které budou periodicky zaplavovány. Takto revitalizovaný tok přispěje k retenci a zpomalení odtoku vod 
z území. 

E1a: Vodní plochy  
Obec Výměra obce [ha] vodní plochy [ha] vodní plochy [%] 

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Radějovice 225 1 0,44 

 
E2a, E2b: Na území obce se nenacházejí záplavová území  
 

E3: Protipovodňová opatření na území obce – nenachází se 
 
Horninové prostředí 

E5: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 

E6: Ložiska nerostných surovin – nevyskytují se 
 

E1-E6 

- nevýznamné zastoupení vodních ploch na území obce 
+ protipovodňová opatření – nejsou potřebná 
++ v obci se nenacházejí žádná záplavová území 
+  žádné poddolované území  
++ absence sesuvných území a starých důlních děl 
-  absence ložisek nerostných surovin  

7. Kvalita životního prostředí 

F1: Kvalita ovzduší 

Na celém území obce se hodnoty polétavého prachu PM10 pohybují u dolní hranice v rámci ORP - 21,9 
– 29 µg/m3. Stanovený imisní limit je 50 µg/m3. Hodnoty plynu SO2 jsou na dolní hranici. 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, jedno stanoviště tříděného odpadu je  umístěno v jižní části obce. 

F1-F3 

+ výborná kvalita ovzduší v obci 
++  absence starých zátěží a kontaminovaných ploch 
+/- přiměřený počet a rozmístění stanovišť tříděného odpadu 

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

G1: Využití ploch v obci  
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Název obce 
Země-
dělská 

půda (ha) 

z toho Nezemě-
dělská 

půda (ha) 

 z toho 

Orná 
Trvalý travní 

porost 
Lesní 

pozemek Vodní plochy 

ORP Strakonice celkem 38 082  25 376  11 513  19 331  12 390  1 534  
Radějovice 170  134  34  56  44  1  
% z ploch v ORP 0,45 0,53 0,30 0,29 0,36 0,07 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 0,4 % z celkové rozlohy ORP je zastoupení jednotlivých ploch ve 
srovnání s jejich celkovým zastoupením v ORP vyvážené. Oproti lesním pozemkům mírně převažují 
zemědělské půdy. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Pouze jižní cíp obce Radějovice je  potenciálně ohrožen vodní erozí. Ohrožení půd větrnou erozí je 
minimální. 

G4: Kvalita půdy  

Na území obce převažují půdy III. a V. třídy ochrany. Z hlediska výnosnosti zemědělské půdy se obec 
nachází v ostatní méně příznivé oblasti OA. 

G1-G4 

+ vyvážené zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
+ vyvážené zastoupení lesních ploch 
+ nízká potenciální ohroženost ZPF vodní erozí 
-  méně kvalitní půdy, méně příznivá oblast z hlediska výnosnosti zemědělské půdy 

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  

Obec / 
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Radějovice      x       x   1 x C 

 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Radějovice k obcím s vyhovující občanskou 
vybaveností. Dostupnost OV je na vyhovující úrovni. 

H2: Vyhodnocení OV dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury:  

Typ zařízení  Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Vzdělávání a výchova Mateřská škola časová s VHD (Cehnice) 30 min. Ano 
Základní škola časová s VHD (Cehnice) 30 min Ano 

Sociální služby Denní služby/stacionář časová – dojezdová doba (Strakon.) 30 min. Ano 
Zdravotnictví  Ambulantní zdravotní péče časová – dojezdová doba  -  „  - 35 min. Ano 
Kultura Knihovna časová - pěší, VHD, auto 15 min. Ano 

Komunitní centrum fyzická pěší docházka - skutečná 800 (615 m) Ano 
Veřejná správa Pošta/přepážka dojezd VHD/autem, vzduš.vzdál. 10 km Ano 
Ochrana obyvatelstva Hasičská zbrojnice DH fyzická pěší docházka - skutečná 1 000 (770 m) Ano 

Stálý úkryt obyvatelstva fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ne 
Hřiště Pro předškolní děti fyzická pěší docházka - skutečná 200 (154 m) Ne 

Pro mladší školní děti fyzická pěší docházka - skutečná 500 (385 m) Ano 
Pro mládež a dospělé fyzická pěší docházka - skutečná 1000 (770 m) Ne 
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Typ zařízení  Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Veřejná prostranství  sídelně strukturální 1000 m2 / 2 ha 
zastavit.plochy  

Ano 

Veřejná parková zeleň  sídelně strukturální V každém 
obytném sídle 

Ne 

   
H4: Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství v obci se nachází se podél komunikace III. třídy procházející obcí. Jsou tvořena 
především rozšířenými zpevněnými plochami kolem komunikací. 
 

H1-H4 

+/- vyhovující občanská vybavenost v obci 
+/- vyhovující dostupnost OV  
- obec neposkytuje služby OV pro širší území 
- nevyhovující plochy veřejných prostranství a jejich dostupnost v obci 

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

Dopravní infrastruktura 

I1: počet spojů v obcích v ORP Strakonice 

Obec 
Autobus – počet spojů/den Vlak – počet spojů/den Automobil 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Do 
Strakonic 

Ze 
Strakonic  

Doba 
(minut) 

Délka 
(km) 

Doba 
(minut) 

Radějovice 3 4 31-42 - - - 20 22 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Radějovice  x    
 
I3: Vyhodnocení DI a TI dle standardů dostupnosti veřejné infrastruktury  

Veřejná 
infrastruktura 

 Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

Odstavná stání pro OA Stavby pro bydlení/rekreaci fyzická pěší docházka - skutečná 300 (230 m) Ano 
Veř. hromadná doprava. Stavby pro bydlení/rekreaci  600 - 700 m Ano 
Nakládání s TKO Stanoviště sběru odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 50 m Ano 

Stanoviště tříděného odpadu fyzická pěší docházka - skutečná 150 m Ne 
Sběrný dvůr fyzická pěší docházka - skutečná 1500 m Ne 

Zásobování vodou Napojení na veřejný vodovod sídelně strukturální celé území  Ne 
Nakládání s odpad.vod. Napojení na veřej. kanalizaci sídelně strukturální nad 50 obyv. Ano 

 

I1-I4 

- horší spojení autem do Strakonic a okolí 
-  nízká frekvence autobusových spojů do Strakonic a okolí 
+  dobrá dostupnost zastávek v obci 
-  absence železnice 

 

I5-I8 

--  napojení obce na vodovod  
++ napojení obce na kanalizaci 
-  absence ČOV 
- absence plynofikace či jiného zdroje CZT 

11. Ekonomické a hospodářské podmínky 



  

ÚAP ORP STRAKONICE 2020 – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE / ČÁST B – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 233 

 

J1: Míra podnikatelské aktivity v letech 2009 - 2019 
Obec / Míra podn.aktivity 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP průměr 93,52 100,88 96,67 98,74 99,60 97,31 98,35 98,58 97,80 

Radějovice 166,67 131,58 157,89 128,21 131,58 125,00 177,78 181,82 181,82 
 
J2: Počet nezaměstnaných osob dosažitelných v letech 2009 - 2019  

Obec 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORP celkem % 6,60 7,93 6,39 8,09 6,58 5,58 5,09 3,14 2,97 2,93 

Radějovice % 0,00 8,33 9,09 8,33 4,00 4,00 8,33 3,85 6,90 3,57 
 
J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

Název obce 
2001 

(%) 

2011 

(%) 

Rozdíl 

(%) 

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Radějovice 2,9 6,7 3,7 
 
J4a: Vyjížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 

Obec Rok Vyjížďka do: (%) Rok Vyjížďka do: (%) 
Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 

ORP celkem     2011 58,3 41,7 7,2 
Radějovice 2001 55,6 44,4 21,4 2011 60,0 40,0 15,2 

 

J4b: Dojížďka do škol a do zaměstnání (srovnání let 2001 / 2011) 
Obec Rok Dojížďka do: (%) Rok Dojížďka do: (%) 

Zaměstnání Škol Celkem Zaměstnání Škol Celkem 
ORP celkem     2011 65,0 35,0 5,5 
Radějovice 2001 100,0 0,0 14,3 2011 100,0 0,0 3,0 

 

J1-J4 

++ nadprůměrná míra podnikatelské aktivity a její rostoucí trend 
-/+ nadprůměrný počet nezaměstnaných osob, klesající trend 
+/- rostoucí počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, pod průměrem v ORP 
-  nadprůměrné množství osob vyjíždějících do zaměstnání/škol 

12. Rekreace a cestovní ruch 

K1: Trasy vedoucí obcí – nenachází se 
 

K1-K2 

-- absence pěších tras, cyklotras a hypostezek na území obce 
- absence ubytovacích zařízení (viz tabulka OV - kapitola 9)   

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

L1: Zdroje požární vody 
OBEC Katastrální území Typ zdroje / název Hydrant 

Radějovice Radějovice Zdroj požární vody - Požární nádrž na návsi  

Radějovice Radějovice Další zdroj vody - rybník Na Drahách  
 

L2-L4: Zajištění PO - požární zbrojnice, jednotky SDH  

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Radějovice x x  

 
L1-L4 

++ dostatečné zdroje požární vody v obci 
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- hydrantová síť není 
++  jednotka SDH a hasičská zbrojnice v obci 
- absence stálého úkrytu obyvatelstva 

14. Hodnoty v území 

Hrj 1   kaple Panny Marie na návsi s křížkem a zelení 
Hrj 2   výklenková kaplička Panny Marie u čp. 18 
Hrj 3   usedlost čp. 12 
Hrj 4   veřejný prostor kolem rybníčku se vzrostlou zelení 
Hrj 5   alej na Kváskovice 
Hrj 6   alej na Netonice 

15. Záměry v území 

Zrj 1   vybudování společné ČOV s Kváskovicemi – řešeno v ÚP, nerealizováno 
Zrj 2   dovybudování kanalizačních řadů – řešeno v ÚP 
Zrj 3   vybudování vodovodu – řešeno v ÚP, nerealizováno 
Zrj 4   stavba obecního úřadu – plocha vymezena v ÚP, nerealizováno 

16. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území 

Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 

 

 

17. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích, zahrnující 
zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, 
vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s 
hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití potenciálů rozvoje 
území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel. 

Prj-1 velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch oproti zastavěnému území – 
prověřit v ÚP potřebu nově vymezených ploch, zejména těch, které zasahují necitlivě do 
volné krajiny 

Prj-2 absence kvalitní cestní sítě v krajině – v rámci KoPÚ prověřit možnosti, ve spolupráci 
s KČT a NJC následně prověřit možnosti vedení cyklotras a pěších tras na území obce 

Prj-3 absence základní občanské vybavenosti v sídle (sportoviště, knihovna, komunitní 
centrum) - ÚPD občanskou vybavenost neomezuje - využít dotační programy  

Prj-4 nízké zastoupení lokálních prvků ÚSES – prověřit v ÚP, použít návrhy vycházející z 
ÚS krajiny pro ORP Strakonice (2019) 

0,83
4,00

-3,33

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj


