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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.  

 

  



  

ÚAP ORP STRAKONICE 2020 – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE / ČÁST B – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 4 

 

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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Radomyšl 

1. Širší územní vztahy 
 

Městys Radomyšl leží zhruba 6 km severně od města Strakonice. 
První písemná zpráva o městysu je z roku 1284, kdy je ve výčtu 
majetku Bavorů ze Strakonic uváděna Radomyšl s farou. 
Základním předpokladem dobrého fungování a dalšího rozvoje 
správního území je výborná vybavenost veřejnou 
infrastrukturou hlavního sídla, včetně nabídky pracovních 
příležitostí. Zejména v sídlech přiléhajících blíže k okresnímu 
městu Strakonicím, tj. Domanice a Podolí se projevuje 
dlouhodobě větší zájem o výstavbu pro bydlení. Leskovice pak 
těží z těsné blízkosti sídla Radomyšl. Naopak sídla na severu 
správního území mají ráz spíše typicky venkovských sídel s 
menším potenciálem rozvoje, zato však s možností využití 
hodnot území v podobě klidného bydlení a zachování 
venkovského prostředí a typického rázu sídel. 
 

Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

RADOMYŠL 

ÚP Radomyšl  
ÚS (Z1, Z3, Z7, Z12, 
Z15, Z26, Z29, Z33) 16.10.2010 

řeší celé správní území městyse 
Radomyšl 

Změna č. 1 ÚP 
Radomyšl   30.12.2014 

řeší akt. ZÚ,  nová zast. plocha bydlení 
Z50 

Změna č. 2 ÚP 
Radomyšl    2.1.2016   
Změna č. 3 ÚP 
Radomyšl    24.4.2018 

řeší nové zast. plochy v Dom., Roj., 
Radomyšli, ruší ÚS u Z26, Z29, Z33 

Změna č. 4 ÚP 
Radomyšl    19.5.2018  pořizováno dle § 55, odst. 3 SZ  

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 technické infrastruktury Ee36 - ZVN 
400kV Kočín – Přeštice  

 

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:  
Domanice, Kaletice, Láz 
u Radomyšle, Leskovice 
u Radomyšle, Podolí u 
Strakonic, Radomyšl, 
Rojice  
výměra obce:    
2517 ha – z celého ORP 
4,4 %s 
nadmořská výška:    
455 m n. m. 
Počet obyvatel:   
1348 
 

 

Obec Radomyšl je tvořena 
hlavním sídlem Radomyšl a 
a dále osadami Domanice, 
Kaletice, Láz, Leskovice, 
Podolí a Rojice, které 
obklopují Radomyšl 
prakticky ze všech stran ve 
vzdálenosti 1 – 3 km. Obcí 
procházejí komunikace II. a 
III. třídy.    

Nově navrhované plochy 
pro zástavbu jsou Územním 
plánem Radomyšl navrženy 
ve všech sídlech tak, že 
navazují na stávající 

zástavbu v obci. Jedná se zejména o plochy bydlení, plochy občanského vybavení a plochy technické 
infrastruktury.  
 

A1-A2 

++ uspořádání území: přirozený venkovský charakter zástavby v osadách, poloměstský 
charakter zástavby v Radomyšli 
-/+ větší poměr nově vymezených zastavitelných ploch (zejména pro bydlení) oproti 
zastavěnému území 

65%

24%

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 Radomyšl s 1348 obyvateli spadá do 
kategorie „C“ – městys od 1 000 do 10000 
obyvatel. Osídlení obce a osad si 
zachovává původní historický tvar. 
Zástavba v osadách si zachovává vesnický 
ráz, zástavba v sídle Radomyšl již 
v některých částech vykazuje prvky 
městské zástavby. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Radomyšl 47,6 45,9 45,6 45,6 46,0 47,6 49,1 50,1 52,3 53,4 53,5 
 

B1-B2 

+ obec si zachovává původní historický ráz, v sídle Radomyšl s prvky městského 
urbanizmu 
+ 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  

Radomyšl  1 341  265  129  136  865  429  436  211  91  120  39,7  
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C2: Index stáří 
Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Radomyšl 82,1 80,0 87,4 81,7 80,0 81,0 

 
C3: Migrační saldo 

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

Radomyšl 63 76 90 65 73 90 126 124 126 120 150 
 

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  
Radomyšl 18 18 257 299 

 
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 
Radomyšl 65,4  8,7  5  38  

 

C1-C5 

++ vývoj počtu obyvatel v má rychle 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 vysoko nad 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 s pedimentry. 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. Lipová 
alej ke kostelu sv. Jana Křtitele je registrovaným významným krajinným prvkem. 
 

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

D2: Památné stromy – nenachází se 
 

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

Radomyšl 2 517,0 100,3 4,0 
 
D1-D4 

- na území obce se nenachází žádná zvláště chráněná území 
-/+ na území obce se nenachází památné stromy (VKP – lipová alej ke kostelu) 
+ 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 se  území městyse Radomyšl rozprostírá na několika katastrálních územích, 
které jsou z pohledu hydrologie velmi rozmanité. V zájmovém území protéká nebo pramení několik 
vodních toků, na kterých se nachází větší počet vodních nádrží. 

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod bylo v území stanoveno celkem 8 
tzv. kritických bodů dle VÚV T.G.M. v.v.i. Jedná se o KB-064 – ID dle Povis 10801324 na vodním toku 
IDVT 10251445 na hranici zástavby místní části Láz, KB-063 – ID dle Povis 10801664 na vodním toku 
IDVT 10264942 na hranici zástavby Leskovec , KB-062 – ID dle Povis 10801658 na vodním toku IDVT 
10252784 na hranici zástavby Leskovec, KB-061 – ID dle Povis 10801661 pod nádrží Oblož na hranici 
zástavby na vodním toku IDVT 10252784, KB-060 – ID dle Povis 10801930 pod nádrží Velká Cihelna 
nad vodním toku IDVT 10252784, KB-065 – ID dle Povis 10801933 v suché údolnici na hranici zástavby 
Radomyšl, KB-059 – ID dle Povis 10801998 v k.ú. Kaletice u zemědělského areálu na vodním toku IDVT 
10252784 a KB-058 – ID dle Povis 10801935 na hranici zástavby Podolí na vodním toku IDVT 10246136. 
Z těchto 8 kritických bodů se jako potenciálně rizikový jeví pouze kritický bod KB-065 stanovený v suché 
údolnici na hranici zástavby Radomyšle. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby - Není navrhováno žádné doporučení. 
2. Protipovodňová ochrana 
V povodí kritického bodu KB-065 doporučujeme realizovat biotechnická protierozní opatření, která budou 
doplněna o agrotechnické doporučení v podobě vyloučení pěstování širokořádkových plodin. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 
VN-115 – návrh vodní nádrže na vodním toku IDVT 10251445 s funkcí zásobní a krajinotvornou. 

VN-116 – návrh vodní nádrže na vodním toku IDVT 10251421 s funkcí zásobní a krajinotvornou. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 
REV-013 – návrh revitalizace vymezeného úseku bezejmenného vodního toku IDVT 10250710. 
Revitalizací je myšleno doplnění liniové břehové vegetace, případně drobné úpravy koryta toku. Návrh 
revitalizace zasahuje pouze okrajově do k.ú. Leskovice u Radomyšle. 

REV-014 – návrh revitalizace vymezeného úseku bezejmenného vodního toku IDVT 10256943. 
Revitalizace je myšleno doplnění liniové břehové vegetace, případně drobné úpravy koryta toku. Návrh 
revitalizace zasahuje pouze okrajově do k.ú. Leskovice u Radomyšle. 

REV-015 – návrh revitalizace vymezeného úseku bezejmenného vodního toku IDVT 10241200. 
Revitalizací je myšleno odtrubnění a vytvoření přírodního mělkého koryta a břehy budou doplněné o 
liniovou vegetaci. Návrh zasahuje až do k.ú. Chrášťovice. 

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

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Radomyšl 2 520 175 6,94 

 
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 
 

Obec Výměra obce [ha] vodní nádrž [ha] vodní nádrž [%] Název 
Radomyšl 2 517,0 15,6 0,6 Horní řepický ryb. 
Radomyšl 2 517,0 24,8 1,0 Malducky 
Radomyšl 2 517,0 61,0 2,4 Velkorojický ryb. 
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E5: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 

E6: Ložiska nerostných surovin – nevyskytují se 
 

E1-E6 

++ významné 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 většině území obce  se hodnoty polétavého prachu PM10 pohybují v rozmezí 29,1 – 34 µg/m3, což 
jsou střední hodnoty v rámci ORP, pouze v centrální části sídla Radomyšl jsou hodnoty mírně zvýšené – 
v rozmezí 34,1 – 38,5 µg/m3. Stanovený imisní limit je 50 µg/m3. Hodnoty plynu SO2 jsou na dolní 
hranici. 
 

F2: staré zátěže a kontaminované plochy       
Obec Lokalita 

Radomyšl skládky Radomyšl, Láz, Podolí 
 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, 11 stanovišť tříděného odpadu (5 x Radomyšl, 6 x osady) jsou  
umístěna v exponovaných částech sídel. 

F1-F3 

+/- dobrá kvalita ovzduší na území obce, kromě centrální části sídla Radomyšl 
--  existence několika 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  
Radomyšl 1 659  1 332  284  862  465  175  
% z ploch v OR 4,36 5,25 2,47 4,46 3,75 11,41 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 4,4 % 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 jižní část území městyse Radomyšl je  potenciálně ohrožena vodní erozí. Ohrožení půd větrnou 
erozí je minimální. 

G4: Kvalita půdy  

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

G1-G4 
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+ vyvážené zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
+/- nižší zastoupení lesních ploch 
-/+ potenciální ohroženost ZPF vodní erozí v jižní 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  

Obec / 
     Osada 
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Radomyšl x x  x  x x x x x 1/36 x x x  5 x A 
     Domanice             x   1  D 
     Kaletice                   
     Láz u R.             x x  2  C 
     Leskovice u R.             x x  1  C 
     Podolí u S.                   x  1  D 
     Rojice                1  D 

 
Občanská vybavenost - typ obce C – od 1000 do 2 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří městys Radomyšl k obcím s velmi 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 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. Nachází se v klidových částech mimo hlavní 
komunikační tahy procházející obcí. Jsou tvořena parkovou zelení v kombinaci se zpevněnými plochami. 
 

H1-H4 

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

Radomyšl 17 16 14-18 12 12 14 7 10 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Radomyšl x x x x  
     Domanice  x    
     Láz u R.  x    
     Leskovice u R.  x    
     Podolí u S.       x    
     Rojice  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 

++ 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 

+  napojení obce na vodovod (pouze sídlo Radomyšl) 
++ napojení obce na kanalizaci (celé území) 
+  existence ČOV v sídle Radomyšl 
+ plynofikace sídla Radomyšl 

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 

Radomyšl 86,74 83,80 80,89 89,85 91,81 90,63 94,35 93,21 93,47 
 
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 

Radomyšl  % 7,52 7,90 6,44 7,13 5,55 4,19 5,44 3,21 2,85 3,01 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 
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Název obce 
2001 

(%) 

2011 

(%) 

Rozdíl 

(%) 

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Radomyšl 5,9 9,3 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 
Radomyšl 2001 78,9 21,1 30,0 2011 76,8 23,2 21,9 

 
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 
Radomyšl 2001 79,9 20,1 27,5 2011 76,5 23,5 9,3 

 

J1-J4 

+ průměrná míra podnikatelské aktivity, rostoucí trend 
+ průměrný 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  

Obec Typ trasy Bližší specifikace Délka (km) 
Radomyšl CT 1062 Březnice – Strakonice (Černíkov, Droužetice, Strakonice) 47 

Radomyšl 
CT 1067 Radomyšl – Čejetice (Osek, Jemnice, Brusy, Vítkov, Štěkeň, 

Čejetice) 
16 

Radomyšl hipostezky Dolní Poříčí - Řepice 4,0 

Radomyšl turistické trasy pěší žlutá odsazená od komunikace 3,4 

Radomyšl turistické trasy pěší červená odsazená od komunikace 0,7 

Radomyšl turistické trasy pěší zelená odsazená od komunikace 9,6 

Radomyšl turistické trasy pěší žlutá odsazená od komunikace 2,0 

Tabulka K2: počet ubytovacích zařízení v obcích ORP Strakonice 

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

Radomyšl 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 1 
 

K1-K2 

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

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

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

Radomyšl Domanice Zdroj požární vody - rybník na návsi  

Radomyšl 1 Zdroj požární vody - koupaliště letní areál  

Radomyšl Kaletice Zdroj požární vody - rybník Hořejší  

Radomyšl Podolí Zdroj požární vody - koupaliště  

Radomyšl Radomyšl Další zdroj vody - rybník Vraţda  

Radomyšl Radomyšl Další zdroj vody - Velká Cihelna  

Radomyšl Radomyšl Další zdroj vody - Křemenný rybník  

Radomyšl Leskovice Zdroj požární vody - rybník na návsi  

Radomyšl Leskovice Další zdroj vody - rybník Oblož  
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OBEC Katastrální území Typ zdroje / název Hydrant 

Radomyšl Rojice Další zdroj vody - sádky  

Radomyšl Láz u Radomyšl Zdroj požární vody - rybník na návsi  

Radomyšl Rojice Další zdroj vody - Malorojický rybník  

Radomyšl Rojice Zdroj požární vody - Velkorojický rybník  
 
L2-L4: Zajištění PO - požární zbrojnice, jednotky SDH  

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Radomyšl x x  
     Domanice    
     Kaletice    
     Láz u R. x x  
     Leskovice u R. x x  
     Podolí u S.      x x  
     Rojice x x  

 

L1-L4 

++ dostatečné zdroje požární vody v sídlech obce 
- hydrantová síť není 
++  jednotky SDH a hasičská zbrojnice v obci i osadách 
- absence stálého úkrytu obyvatelstva 

14. Hodnoty v území 

Hrd 1   kostel sv. Jana Křtitele v Radomyšli 
Hrd 2   centrální návesní prostor s radnicí a sousoším Blahoslavené P. Marie, pokračující 
uličním prostorem až ke kostelu sv. Martina a areálu děkanství v Radomyšli 
Hrd 3   křížová cesta propojující kostel sv. Martina s kostelem sv. Jana Křtitele včetně lipové 
aleje v Radomyšli 
Hrd 4   vyhlídkový bod z Jasanového vrchu severně od Radomyšle 
Hrd 5   dům čp. 6, 62 a 11 v Radomyšli 
Hrd 6   usedlost čp. 22 v Domanicích 
Hrd 7   kaplička v Domanicích 
Hrd 8   návesní prostor včetně kapličky v části Láz 
Hrd 9   usedlost čp. 1 v části Láz 
Hrd 10   kaplička v Leskovicích 
Hrd 11   usedlost čp. 2 v Leskovicích 
Hrd 12   kaplička v Podolí 
Hrd 13   kaplička v Rojicích 
Hrd 14   usedlost čp. 1 a 10 v Rojicích 
Hrd 15   pěší napojení správního území obce na ORP Strakonice 

15. Záměry v území 

Zrd 1   rekonstrukce sportoviště severně od školního areálu – již realizováno 
Zrd 2   rekonstrukce budovy MŠ s cílem navýšení kapacity – již realizováno 
Zrd 3   rekonstrukce kulturního domu (Sokolovny) – v ÚP vyřešeno, 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. 

Prd-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 

Prd-2 lokální síť prvků ÚSES nemá návaznost na síť ÚSES v sousedních obcích Osek a 
Chrášťovice – prověřit možná řešení v návaznosti na ÚS krajiny ORP Strakonice (2019) – 
řešit v ÚP 

Prd-3 ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod - potenciálně kritický bod 
KB-061 stanovený v suché údolnici na hranici zástavby Radomyšle – prověřit v ÚP možnosti 
ochrany zástavby, vycházet z návrhu ÚS krajiny ORP Strakonice (2019)   

 

  

14,17

7,33

12,22

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Radošovice 

1. Širší územní vztahy 

Obec Radošovice se nachází asi 3 km jižně od Strakonic na 
pravém břehu řeky Volyňky.  

První zmínka o obci je z roku 1234,  kdy byla osada 
darována Bavory ze Strakonic maltézskému řádu. 

Obec Radošovice je velice dobře dopravně napojena na 
Strakonice. Obec má příměstský charakter sídla a krajiny. 
V sídle je základní občanská vybavenost a možnost 
krátkodobé rekreace. Pozornost by měla být zaměřena na 
chátrající objekty v místních částech, které by měly být 
přednostně využívány pro bydlení a občanské vybavení. 
Díky blízkým Strakonicím není nutné budovat novou 
občanskou vybavenost. Důležitou úlohu hraje téměř 
nezastavěná niva řeky Volyňky, která by v budoucnu 
neměla být díky průchodu povodňové vlny zastavěna. V místních částech chybí vazba (pěších tras a 
cyklostezek) na Radošovice a Strakonice. 
 

Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

RADOŠOVICE 

ÚP Radošovice ÚS (lokalita 4) 4.2.2016 řeší celé správní území obce Radošovice 

Změna č. 1 ÚP 
Radošovice 

  6.12.2018 řeší změnu podmínky pro plochu 17 SO 
- změna jen v textové části  

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 D5/2 - 
Silnice I/4 - východní obchvat Strakonic 
(Řepice na severu - Radošovice na jihu) 
 

Koridor technické infrastruktury Ee1 - VVN 
110 kV Strakonice - Střelské Hoštice 
 

Koridor technické infrastruktury Ee39/1 
VVN 110 kV Starkonice - Vimperk - úsek 
Strakonice – Předslavice 
 

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:  
Radošovice u 
Strakonic, Kapsova 
Lhota, Milíkovice, 
Svaryšov  
výměra obce:    
1019 ha  
z celého ORP 1,8 % 
nadmořská výška:    
413 m n. m. 
Počet obyvatel:   
664 
 

 

Obec Radošovice je 
tvořena hlavním sídlem 
Radošovice a dále osadami 
Kapsoval Lhota, Milíkovice 
a Svaryšov, které leží 
východně, resp. 
jihovýchodně od hlavního 
sídla ve vzdálenosti 2 – 4 
km. Přes území obce je 
vedena komunikace I. 
třídy I/4. Sídla jsou 
vzájemně propojena sítí 
komunikací III. třídy.    

Nově navrhované plochy 
pro zástavbu jsou Územním plánem Radošovice navrženy tak, že navazují na stávající zástavbu v obci. 
Jedná se zejména o plochy smíšené obytné, plochy veřejných prostranství a plochy výroby a skladování. 

 
A1-A2 

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

  

59%
15%

26%

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 Radošovice s 664 obyvateli 
spadá do kategorie „D“ – obce do 
1 000 obyvatel. Osídlení obce si 
zachovává původní historický tvar 
podél místní komunikace směřující 
do Strakonic. 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 

Radošovice 52,9 52,5 54,6 59,0 64,3 65,1 64,2 63,4 64,2 65,1 65,1 
 

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  

Radošovice 655  101  52  49  430  227  203  124  62  62  42,7  
 

C2: Index stáří 
Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Radošovice 80,0 91,7 99,1 118,6 118,3 130,7 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Radošovice 109 114 118 112 108 113 128 115 116 90 79 
 
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  
Radošovice 4 4 152 172 

 
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 
Radošovice 57,7  5,1  -  10  

 

C1-C5 

+ vývoj počtu obyvatel v obci měl rostoucí trend, od roku 2008 je stabilizovaný 
+/- index stáří je srovnatelný s průměrem ORP, 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 OK18. Jedná se o Prostor utvářený plochou Miloňovickou pahorkatinou na migmatitech a 
perlových rulách moldanubika 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 – nenachází se 
 

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

Radošovice 1 019,0 11,7 1,2 
 

D1-D4 

- na území obce se nenachází žádná zvláště chráněná území 
- na území obce se nenachází památné stromy 
- na území obce je nízké zastoupení nadregionálních prvků ÚSES 
+ na území obce se nachází přiměřeně hustá síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 

Dle územní studie krajiny je zástavba obce situována při severní hranici zájmového území, kde protéká 
vodní tok Volyňka, na kterém jsou stanovena záplavová území. Z analýzy záplavového území vyplynulo, 
že rozlivem vod jsou při průtoku Q100, ohroženy okrajově pouze 2 nemovitosti. V nivě toku Volyňky, 
jižně od zástavby obce, jsou rozlivem vod ohroženy chatové objekty. Dalším významným vodním tokem, 
který protéká zástavbami místních části Jedraž, Milíkovice, Svaryšov a Kapsova Lhota, je Svaryšovský 
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potok (IDVT 10263024). Na tomto toku a jeho dvou bezejmenných přítocích (IDVT 10260009 a IDVT 
10259457) jsou stanoveny 4 kritické body. Jedná se o KB-070 (ID dle Povis 10801813) situovaný nad 
zástavbou Milíkovic na vodním toku Svaryšovský potok, KB-069 (ID dle Povis 10803352) situovaný nad 
zástavbou Svaryšova na vodním toku Svaryšovský potok, KB-068 (ID dle Povis 10803351) situovaný 
severozápadně od zástavby Svaryšova na vodním tok IDVT 10259457 a KB-067 (ID dle Povis 10804257) 
situovaný na bezejmenném vodním toku IDVT 10260009 jižně od zástavby Kapsova Lhota. 

Z hlediska vzniku ohrožení zástavby jednotlivých místních části na toku Svaryšovský potok, lze považovat 
povodí vodního toku Svaryšovský potok za potenciálně rizikový z pohledu vzniku zrychleného 
povrchového odtoku vod. 

Dále byl stanoven kritických bod KB-066 na vodním toku IDVT 10271605. Kritický bod byl vyhodnocen 
jako nerizikový 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 
Je navrhováno zvýšení retenční schopnosti povodí vodního toku Svaryšovský potok pomocí dvou 
suchých retenčních nádrží SRN-110 a SRN-111. Dále je na vodním toku navrhována vodní nádrž VN- 
053, která se pouze okrajově dotýká katastru Svaryšov. Kromě těchto opatření jsou dále navrhována 
revitalizační opatření, která zpomalí odtok vod z povodí a podpoří rozliv vod do nivy. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 
VN-053 – na vodním toku Svaryšovský potok je navrhována průtočná vodní nádrž s funkcí zásobní a 
krajinotvornou. Převážná část navrhovaného opatření leží na území katastru Miloňovice. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 
REV-069 a REV-070 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Svaryšovský potok (IDVT 
10263024). 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. 

REV-071 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10263024. Revitalizací je myšlena 
citlivá úprava koryta přírodě blízkým způsobem a doplnění liniové vegetace. 

REV-072 a REV-073 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10253775. 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 
Radošovice 1 020 17 1,67 

 

E2a: Velikost záplavových území  

Obec 
Výměra 
obce (ha) 

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

Radošovice 1 019,0 4,7 0,5 11,0 1,1 26,2 2,6 
 

E2b: Podíl aktivních záplavových území  

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

Radošovice 1 019,0 7,5 0,7 
 

E3: Protipovodňová opatření na území obcí  
obec typ 

Radošovice Pevné konstrukce (ohrázování toku) 



  

ÚAP ORP STRAKONICE 2020 – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE / ČÁST B – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 21 

 

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 – částečně realizovaná 
- 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 

V centrální části obce Radošovice 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 v centrální části obce mírně zvýšené, stále však hluboko pod limitními hodnotami. 
 

F2: staré zátěže a kontaminované plochy       
Obec Lokalita 

Radošovice skládky Radošovice, Kapsova Lhota 
 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, 6 stanovišť tříděného odpadu (3x Radošovice, 3 x Osady) je  umístěno 
v centrálních částech sídel. 

F1-F3 

- mírně zhoršená 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  
Radošovice 790  567  200  231  98  17  
% z ploch v ORP 2,07 2,23 1,74 1,19 0,79 1,11 

 

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 nevyvážené. Oproti lesním pozemkům značně převažují 
zemědělské půdy. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Zejména centrální a jihovýchodní část správního území ORP Strakonice, kam spadá i obec Radošovice 
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. 
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G1-G4 

++ nadstandardní zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
-- nízké zastoupení lesních ploch 
-/+ potenciální ohroženost ZPF vodní erozí v severní části území obce 
+/-  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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Radošovice        x  x   x x  3  C 
     Kapsova Lhota       x x     x x  1  C 
     Milíkovice                1  D 
     Svaryšov                1  D 

 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Radošovice k obcím s 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 (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) 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 místní komunikace procházející obcí. 
Jsou tvořena parkovou zelení v kombinaci se zpevněnými plochami. 
 

H1-H4 

- vyhovující 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 
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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) 

Radošovice 38 38 4-8 9 9 5 4 7 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Radošovice x x  x  
     Kapsova Lhota x x  x  
     Milíkovice      
     Svaryšov      

 

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 
++ železnice a železniční zastávka v obci 

 
I5-I8 

+  napojení části obce na vodovod  
+ napojení části obce na kanalizaci 
-  absence 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 

Radošovice 92,01 107,86 105,26 113,32 126,72 136,36 134,04 135,88 126,51 
 

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 

Radošovice % 3,66 5,77 5,37 7,18 4,23 3,99 2,55 2,07 2,29 1,40 
 
J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

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

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Radošovice 7,9 9,6 1,7 
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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 
Radošovice 2001 70,1 29,9 43,7 2011 67,3 32,7 23,4 

 
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 
Radošovice 2001 98,8 1,2 46,4 2011 100,0 0,0 20,5 

 

J1-J4 

++ nadprůměrná míra podnikatelské aktivity, rostoucí trend 
++ 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: Turistické trasy a hypostezky na území jednotlivých obcí  

Obec Typ trasy Bližší specifikace Délka (km) 
Radošovice turistické trasy pěší žlutá odsazená od komunikace 0,2 

Radošovice turistické trasy pěší červená odsazená od komunikace 1,0 

Radošovice 
CT 1070 Mutěnice – Paračov (Mutěnice, Radošovice, Kapsova 

Lhota, Svaryšov, Milíkovice, Kuřimany, Paračov) 
16 

 

K1-K2 

+ cyklotrasa 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 

Radošovice Milíkovice Zdroj požární vody - požární nádrž na návsi  

Radošovice Svaryšov Zdroj požární vody - Svaryšovský potok  

Radošovice Kapsova Lhota Zdroj požární vody - rybník na návsi ANO 

Radošovice Radošovice 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 

Radošovice   Bez jednotky SDH, PO zajišťuje město Strakonice 
     Kapsova Lhota   Bez jednotky SDH, PO zajišťuje město Strakonice 
     Milíkovice   Bez jednotky SDH, PO zajišťuje město Strakonice 
     Svaryšov   Bez jednotky SDH, PO zajišťuje město Strakonice 

 

L1-L4 

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

Hrš 1  rozlehlý návesní prostor historické části Radošovic s parkem, kapličkou a pomníkem 
padlých 
Hrš 2   usedlosti čp. 1, 9, 10, 16 a 20 v Radošovicích 
Hrš 3   kaple sv. Ludmily s křížkem na návsi v Kapsově Lhotě 
Hrš 4   návesní rybníček ze zelení v severní části Kapsovy Lhoty 
Hrš 5   usedlost čp. 11 ve Svaryšově 
Hrš 6   kaplička na návsi ve Svaryšově 
Hrš 7   usedlost čp. 9 v Milíkovicích 
Hrš 8   kaplička na návsi v Milíkovicích 
Hrš 9   izolační zeleň na západě sídla Kapsova Lhota 

15. Záměry v území 

Zrš 1   obchvat Strakonic silnice I/4 – převzato ze ZÚR – řešeno v ÚP 
Zrš 2   vedení VVN 110kV Strakonice – Vimperk - převzato ze ZÚR – řešeno v ÚP 
Zrš 3   vedení VVN 110kV Strakonice – Střelské Hoštice - 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. 

 

 

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. 

Prš-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 

Prš-2 potenciální ohroženost zástavby zrychleným povrchovým odtokem na toku 
Svaryšovský potok – v ÚP navrhnout opatření dle ÚS krajiny pro ORP Strakonice (2019) 

Prš-3 absence pěšího propojení místních částí na Strakonice - zejména Kapsova Lhota; – 
realizovat KoPÚ,  dovybudovat cestní síť s doprovodnou zelení a následně přeložit 
turistické značky ze silnice III/1428 – prověřit v ÚP 

Prš-4 střet koridoru VVN a zastavěného území - prověřit řešení střetu (přeložka koridoru 
VVN, zmenšení zastavěného území) 

5,83

-0,67

6,67

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Rovná 

1. Širší územní vztahy 

Obec Rovná se nachází necelých 5 km severovýchodně od 
Strakonice při silnici I/4. 
První zmínky sahají historicky do roku 1319. 
Obec Rovná leží v bezlesém masivu severně od silnice I/4, 
kterou je dobře dopravně napojena na nedaleké 
Strakonice. V návaznosti na silnici I/4 jsou využity plochy 
pro výrobu, služby a skladování, které zabírají celou jižní 
část sídla. Obec má velice kvalitní rozhlehlý veřejný prostor 
se základní občanskou vybaveností a dostatkem zeleně. 
Rozvojové plochy pro bydlení jsou připraveny s veřejným 
prostranstvím a v návaznosti na stávající urbanismus sídla. 
V lánech orné půdy chybí ekologicky stabilní plochy a 
izolační zeleň, která by vytvořila přírodní bariéru mezi 
hlavní silnicí I/4 a samotným sídlem. 
 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

ROVNÁ ÚP Rovná E, ÚR 13.6.2014 řeší celé správní území obce Rovná 

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 dopravní infrastruktury D5/1 - 
Silnice I/4 - úsek Nová Hospoda - 
Strakonice (severní okraj, Řepice) 
 

Koridor dopravní infrastruktury D5/2 - 
Silnice I/4 - východní obchvat Strakonic 
(Řepice na severu - Radošovice na jihu) 
 
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:  
Rovná u Strakonic 
výměra obce:    
434 ha  
z celého ORP 0,8 % 
nadmořská výška:    
423 m n. m. 
Počet obyvatel:   
221 
 

 

 

Obec Rovná si udržuje 
charakter kompaktního 
sídla, hlavní veřejné 
prostranství se nachází 
v centrální části obce. Podél 
jižního okraje 
urbanizovaného území    
prochází komunikace I. 
třídy.    

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

zejména o plochy bydlení venkovského charakteru, plochy veřejných prostranství, plochy výroby a 
plochy technické infrastruktury. 

 
A1-A2 

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

  

65%

21%

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 Rovná s 221 obyvateli 
spadá do kategorie „D“ – obce 
do 1 000 obyvatel. Osídlení 
obce si zachovává původní 
historický 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 

Rovná 55,3 57,4 56,0 57,9 59,5 57,4 56,9 55,3 53,4 53,2 50,9 

 
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  

Rovná 220  25  12  13  149  75  74  46  21  25  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 
Rovná 125,0 83,3 120,0 133,3 135,3 170,4 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rovná 4 1 8 -4 -10 -2 -3 -10 -10 -14 -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  
Rovná 2 1 74 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 
Rovná 59,2  5,4  -  1  

 

C1-C5 

- vývoj počtu obyvatel má mírně klesající tendenci 
-- index stáří je vysoko nad průměrem ORP, má rostoucí tendenci 
- počet vystěhovalých z obce převyšuje počet přistěhovalých 
-- 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 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 s pedimentry. 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. tř. č. 4 do Strakonic. 
Charakteristické je uliční a návesní uspořádání. 

D1: Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) 
Obec název typ MZCHÚ rozloha (ha) 

Rovná Rovná NPP 1,77 
Rovná Sedlina PP 7,76 

 

D2: Památné stromy v ORP Strakonice – nenachází se 
 

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

Rovná 433,9 12,1 2,8 
 

D1-D4 

++ na území obce se nachází rozsáhlá zvláště chráněná území 
- na území obce se nenachází památné stromy 
+ na území obce jsou zastoupeny nadregionální prvky ÚSES 
+ na území obce se nachází přiměřeně hustá síť lokálních prvků ÚSES 
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6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 

Dle územní studie krajiny zájmovým územím protéká vodní tok Rovenský potok (IDVT 10239350), na 
kterém jsou realizovány 2 vodní nádrže (VN Rovenský rybník a VN Rakovák). V místě nádrže Rovenský 
rybník byl dle VÚV T.G.M. v.v.i. stanoven kritický bod KB-071 (ID dle Povis 10803062), který byl 
vyhodnocen jako nerizikový pro níže ležící zástavbu. 

Problémem vodních toků v zájmovém území je jejich špatný hydromorfologický stav. Jiné významnější 
vodohospodářské problémy nebyly identifikovány. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby - Není navrhováno žádné doporučení. 

2. Protipovodňová ochrana - Není navrhována. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-070 až VN-072 - z územního plánu obce byl převzat návrh vodních ploch se stálou hladinou (dle ÚP 
obce W2 – W4) v k. ú. Rovná u Strakonic na Rovenském potoce (IDVT 10239350). Vodní plochy jsou 
situovány severozápadně od zastavěného území obce. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 
REV-067 - návrh revitalizace vodního toku IDVT 10277564, návrh zasahuje až do k.ú. Přešťovice. 
Revitalizací je myšlena přírodě blízka úprava, mírně rozmeandrování trasy koryta, snížení kapacity, 
doplnění liniové vegetace. 

REV-074 – REV-076 – návrh revitalizace vymezených úseků vodního toku Rovenský potok (IDVT 
10239350). 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. 

REV-077 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10246302. Revitalizací je myšleno 
doplnění liniové ochranné vegetace. 

REV-078 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10255311. Revitalizace je mírné 
rozvolnění trasy koryta 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 
Rovná 434 15 3,46 

 

E1b: Významné vodní nádrže na území ORP Strakonice – nenachází se 
 

E2a: Velikost záplavových území – nenachází se 
 

E3: Protipovodňová opatření na území obcí – nejsou realizována 
 

Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území v ORP Strakonice – nenachází se 
 

E5a: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 

E5b: Dobývací prostory v ORP Strakonice – nenachází se 
 

E6: Ložiska nerostných surovin  
Obec lokalita Nerost Surovina 

Rovná Rovná-Zbuš Karbonáty Stavební kámen 
 
E1-E6 

++ významné zastoupení vodních ploch na území obce 
+ protipovodňová opatření – nejsou potřebná 
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++ v obci se nenacházejí žádná 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 Rovná jsou mírně zhoršené podmínky polétavého prachu PM10, související 
s průtahem frekventované silnice I. třídy. Hodnoty ovšem nepřekračují stanovený imisní limit 50 µg/m3, 
pohybují se v rozmezí 34 – 38,5 50 µg/m3. Hodnoty plynu SO2 jsou v centrální části obce mírně zvýšené, 
stále však hluboko pod limitními hodnotami. 

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 

- horší kvalita ovzduší v obci 
++  absence starých zátěží a kontaminovaných ploch 
- nízký počet 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  
Rovná 358  305  46  76  25  15  
% z ploch v ORP 0,94 1,20 0,40 0,39 0,20 0,98 

 

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 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 Rovná 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 
- nízké 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  
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Rovná      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 Rovná k obcím s kvalitní 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) 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 místní komunikace procházející obcí. 
Jsou tvořena parkovou zelení v kombinaci se zpevněnými plochami. 
 

H1-H4 

+ kvalitní 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) 

Rovná 13 13 10-18 - - - 5 7 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  
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Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Rovná 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 

++ 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 
-  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 

Rovná 76,31 103,31 104,17 112,03 120,69 116,38 121,21 122,73 135,75 
 

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 

Rovná % 5,38 7,10 6,63 8,47 9,41 7,06 2,47 3,87 1,32 2,01 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

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

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Rovná 3,8 9,6 5,8 
 

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 
Rovná 2001 75,4 24,6 52,2 2011 70,6 29,4 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 
Rovná 2001 100,0 0,0 9,2 2011 100,0 0,0 19,0 

 

J1-J4 
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++ nadprůměrná míra podnikatelské aktivity a její rostoucí trend 
++ 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) 
Rovná hipostezky Dolní Poříčí - Řepice 0,3 

Rovná CT 1260 Strakonice – Brloh (Strakonice, Řepice, Rovna) 14 
 

K1-K2 

+ cyklotrasa a hypostezka na území obce, absence 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 

Rovná Rovná Zdroj požární vody - požární nádrž   

Rovná Rovná Další zdroj vody - Rovenský rybník  
 
L2-L4: Zajištění PO - požární zbrojnice, jednotky SDH  

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Rovná 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 

Hro 1   rozlehlý návesní prostor s kaplí Povýšení sv. Kříže, požární nádrží, pomníkem padlých, 
multifunkčním hřištěm a dostatkem zeleně 
Hro 2   boží muka v jihozápadní části sídla při cestě do Řepic 
Hro 3   Rovenský rybník na severozápadě obce s břehovými porosty 
Hro 4   studánka Z buše – Zapomenutá na severozápad od sídla 
Hro 5   národní přírodní památka Rovná 
Hro 6   připravené plochy pro bydlení s vymezením veřejných prostorů v návaznosti na 
stávající urbanismus v jižní části sídla 
Hro 7   přírodní památka Sedlina 
Hro 8   Mohyla z doby haštalské z 6.-5. století př.n.l. v Sedlině 

15. Záměry v území 

Zro 1   zkapacitnění silnice I/4 – převzato ze ZÚR, řešeno v ÚP 
Zro 2   vybudování ČOV – v ÚP vyřešeno, nerealizováno 
Zro 3   výrobní plochy ve vazbě na silnici I/4 – v ÚP navrženo, částečně 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. 
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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. 

Pro-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 

Pro-2 absence kvalitní cestní sítě v krajině – v rámci KoPÚ prověřit možnosti, ve spolupráci 
s KČT následně prověřit možnosti vedení cyklotras a pěších tras na území obce – řešit v ÚP 

  

3,33

6,67

8,33

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Řepice 

1. Širší územní vztahy 

Obec Řepice se nachází cca 2 km severovýchodně od 
Strakonic. 
První písemná zmínka o Řepici se objevuje roku 1251 v 
listině vydané Přemyslem Otakarem II. 
Obec Řepice má velice zajímavý urbanismus v místě bývalé 
tvrze s dominantním veřejným prostorem kostela na návsi. 
Zástavba z 2. pol. 20. st. je nerušivě napojena na jižní 
stranu historické části. Obec má zelené plochy v sídle, které 
by neměly být v budoucnu zastavitelné, neboť plní 
ekologickou, protipovodňovou i estetickou funkci. Počet 
trvale žijících obyvatel v obci je stoupající a to zejména díky 
výborné dopravní návaznosti a snadné obslužnosti obce 
z ORP Strakonice. Cílem obce by mělo být zajištění 
základního občanského vybavení a technické infrastruktury 
a koncepční vymezení ploch pro bydlení. 
 

Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

ŘEPICE ÚP Řepice E (Z2.3) 9.11.2015 řeší celé správní území obce Řepice 

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 ZVN 400 kV (E21) 
 

Vazby na Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje 

Přes správní území obce je navržen: 

Koridor dopravní infrastruktury D5/2 - 
Silnice I/4 - východní obchvat Strakonic 
(Řepice na severu - Radošovice na jihu) 
 

 

Koridor technické infrastruktury Ee6 - VVN 
110 kV Strakonice-Řepice včetně ES 
110/22 kV 

 
Koridor technické infrastruktury Ee36 - 
ZVN 400kV Kočín - Přeštice 

 
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:  
Řepice 
výměra obce:    
428 ha  
z celého ORP 0,7 % 
nadmořská výška:    
423 m n. m. 
Počet obyvatel:   
465 
 

 

 

 

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

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

plochy veřejných prostranství a plochy výroby a skladování. 

 
A1-A2 

++ uspořádání území: přirozený venkovský charakter zástavby, patrná je velká 
stavební aktivita  
- velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch oproti zastavěnému území 

  

66%

20%

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 Řepice s 465 obyvateli 
spadá do kategorie „D“ – obce 
do 1 000 obyvatel. Osídlení obce 
si zachovává původní historický 
tvar, nová zástavba je 
realizována zejména v jižní části 
obce. Zástavba v obci si 
zachovává vesnický ráz. Kromě 
hlavního sídla je součástí obce 
ještě urbanizované území 
v jižním cípu území obce, které 
má především rekreační a 
výrobní charakter.  

 

 
 
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 

Řepice 64,7 70,0 71,4 77,5 92,7 110,6 102,5 103,9 106,5 105,5 108,6 

 
B1-B2 

+ obec si zachovává původní historický ráz 
- hustota obyvatel je nad 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  

Řepice 459  79  40  39  317  174  143  63  29  34  40,2  

 
C2: Index stáří 

Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Řepice 55,7 57,3 71,3 82,9 84,9 90,7 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Řepice 214 219 180 173 156 155 164 157 165 160 161 
 
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  
Řepice 1 3 87 115 

 
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 
Řepice 60,1  4,9  2  22  

 

C1-C5 

+ vývoj počtu obyvatel v obci do roku 2010 byl výrazně rostoucí, od r. 2010 je stabilní 
+ index stáří je pod průměrem ORP, má stoupající tendenci 
- počet vystěhovalých z obce převyšuje počet přistěhovalých 
++ počet dokončených bytových jednotek je vysoko nad 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 s pedimentry. 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. tř. č. 4 do Strakonic. 
Charakteristické je uliční a návesní uspořádání. 

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

D2: Památné stromy v ORP Strakonice – nevyskytují se 
 

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

Řepice 428,4 55,3 12,9 
 
D1-D4 

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

6. Vodní režim a horninové prostředí 
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Vodní režim 

Dle územní studie krajiny je zástavba obce odvodňována dvěma bezejmennými vodními toky IDVT 
10258775 a IDVT 10246302. Dále po západní hranici katastru protéká vodní tok Řepický potok (IDVT 
10251421), na kterém jsou realizovány 2 větší vodní nádrže. 

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem nebyla v území identifikována 
problémová místa. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby - Není navrhováno žádné doporučení. 

2. Protipovodňová ochrana - Není navrhována. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch - Nové potenciální lokality nebyly 
vymezeny. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-079 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Řepický potok (IDVT 10251421). 
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. 

REV-080 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10258775. Revitalizací je myšleno 
mírné rozvolnění trasy koryta a doplnění liniové vegetace. 

REV-081 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10248867. Revitalizace je myšlena 
kompletní rekonstrukce trasy toku, vytvoření mělkého přírodního koryta a ve spodní části, v blízkosti 
silnice, doporučujeme vytvořit mokřadní biocentrum. 

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

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Řepice 428 28 6,54 

 

E1b: Významné vodní nádrže na území ORP Strakonice 

 
E2a: Velikost záplavových území – nevyskytují se 
 

E3: Protipovodňová opatření na území obcí – nejsou potřebná 
 
Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území v ORP Strakonice – nevyskytují se  
 

E5a: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 

E6: Ložiska nerostných surovin – nevyskytují se 
 
E1-E6 

++ významné 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 

Obec Výměra obce [ha] vodní nádrž [ha] vodní nádrž [%] Název 
Řepice 428,4 11,0 2,6 Dolní řepický ryb. 
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V centrální části obce Řepice jsou mírně zhoršené podmínky polétavého prachu PM10, související 
s průtahem frekventované silnice I. třídy. Hodnoty ovšem nepřekračují stanovený imisní limit 50 µg/m3, 
pohybují se v rozmezí 34 – 38,5 50 µg/m3. Hodnoty plynu SO2 jsou v centrální části obce mírně zvýšené, 
stále však hluboko pod limitními hodnotami. 
 

F2: staré zátěže a kontaminované plochy – nevyskytují se      
 

F3: Odpady 

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

F1-F3 

- horší kvalita ovzduší v obci 
++  absence 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  
Řepice 250  193  34  179  108  28  
% z ploch v ORP 0,66 0,76 0,30 0,93 0,87 1,83 

 

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 

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

G4: Kvalita půdy  

Na území obce převažují půdy 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 
+ 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 Řepice k obcím s kvalitní občanskou vybaveností. 
Dostupnost OV je na nadstandardní 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 (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) 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 

+ kvalitní občanská vybavenost v obci 
++ nadstandardní dostupnost OV  
- obec neposkytuje služby OV pro širší území 
++ nadstandardní 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) 

Řepice 15 15 7-11 12 12 5 4 7 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Řepice 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 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 

++ 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 
+  napojení kanalizace 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 

Řepice 82,28 113,12 107,87 130,04 138,16 126,11 117,26 130,72 135,48 
 

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 

Řepice % 5,04 5,51 4,01 7,12 5,45 6,73 5,36 1,89 3,47 4,73 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

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

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Řepice 6,5 8,0 1,5 
 

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 
Řepice 2001 65,9 34,1 45,0 2011 60,7 39,3 25,5 

 

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 
Řepice 2001 100,0 0,0 20,3 2011 100,0 0,0 11,2 

 

J1-J4 

++ nadprůměrná míra podnikatelské aktivity a její rostoucí trend 
-/+ mírně nadprůměrný počet nezaměstnaných osob, dlouhodobě vyrovnaný trend 
+/- rostoucí počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, mírně pod průměrem v ORP 
+  průměrné množství osob vyjíždějících do zaměstnání/škol 

12. Rekreace a cestovní ruch 
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K1: Trasy vedoucí obcí  

Obec Typ trasy Bližší specifikace Délka (km) 
Řepice hipostezky Dolní Poříčí - Řepice 1,7 

Řepice turistické trasy pěší zelená odsazená od komunikace 2,1 

Řepice CT 1260 Strakonice – Brloh (Strakonice, Řepice, Rovna) 14 
 

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 

Řepice Řepice Zdroj požární vody - požární nádrž (Bradýř) ANO 
 
 

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

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Řepice x x  
 

L1-L4 

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

14. Hodnoty v území 

Hře 1  kostel sv. Máří Magdalény a veřejný prostor kolem kostela 
Hře 2  bývalý zemědělský dvůr, dnes obecní úřad se sportovním zázemím 
Hře 3 zbytky tvrze Řepice 
Hře 4  semknutý urbanismus v bývalé hradební části tvrze v centrální části obce 
Hře 5  zatravněná niva potoku vytékajícího z rybníku Bašta 
Hře 6   veřejný prostor s hřištěm v jižní části zástavby z 2. pol. 20 století 
Hře 7   bývalá sýpka na parcele č. st. 45 
Hře 8   renesanční štítové průčelí na parcele č. st. 287 
Hře 9   silniční klenutý most 
Hře 10   výklenková kaplička asi 1 km od obce na rozcestí silnic ze Strakonic do Domanic 
Hře 11   archeologické stopy opevněného sídliště na vrchu Hradec 
Hře 12   dubová alej kolem cesty vedoucí jižně k silnici I/4 
Hře 13   liniová izolační zeleň při silnici I/4 

15. Záměry v území 

Zře 1   vedení VVN 110kV Strakonice – Řepice – převzato ze ZÚR, řešeno v ÚP 
Zře 2   zkapacitnění silnice I/4 a východní obchvat Strakonic – 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. 

Pře-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 

Pře-2 lokální biokoridor LBC 273 nemá návaznost na síť biokoridorů v daném území 

Pře-3 přibližování výstavby RD k silnici I/4 – prověřit v ÚP zastavitelné plochy, vymezit 
izolační zeleň podél silnice I/4 – řešit v ÚP 

  

7,92
6,67

8,33

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Skály 

1. Širší územní vztahy 

Obec Skály se nachází zhruba 11 km jihovýchodně od 
Strakonic. 
První zmínka pochází z roku 1334. 
Obec je špatně dopravně napojena na větší města a tudíž 
nemá větší rozvojový potenciál. V obci chybí základní 
veřejná vybavenost a možnost krátkodobé rekreace. Na 
druhou stranu obec poskytuje klidné bydlení v kvalitním 
venkovském prostředí.  Krajina kolem sídla je tvořena 
zejména polnostmi, jih katastru pak plně ovládají lesy. 
Obec by měla zajistit základní občanské vybavení, aby byl 
stabilizován počet trvale žijících obyvatel. 
 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

SKÁLY ÚP Skály   17.11.2015 řeší celé správní území obce Skály 

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:  
Skály u Kváskovic  
výměra obce:    
510 ha  
z celého ORP 0,9 % 
nadmořská výška:    
498 m n. m. 
Počet obyvatel:   
69 
 

 

 

Obec Skály si udržuje 
charakter kompaktního 
sídla. Obec postrádá kvalitní 
veřejná prostranství, ta jsou 
tvořena pouze rozšířeným 
zpevněným prostorem  
podél komunikace III. třídy 
procházející obcí.    

Nově navrhované plochy 
pro zástavbu jsou Územním 
plánem Skály 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, chybějící veřejná 
prostranství  
+ přiměřený poměr nově vymezených zastavitelných ploch oproti zastavěnému území 

  

76%

22%
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 Skály se 69 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 

Skály 12,7 16,1 16,3 15,1 14,5 13,5 12,9 14,3 14,0 13,4 13,6 

 
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  

Skály 67  8  4  4  45  25  20  14  3  11  43,6  

 
C2: Index stáří 

Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Skály 122,2 185,7 109,1 150,0 144,4 200,0 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Skály -12 -12 -7 -3 2 1 -1 -3 -5 -8 -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  
Skály 0 0 23 19 

 
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 
Skály 50,5  15,9  -  1  

 

C1-C5 

+/- vývoj počtu obyvatel v obci je dlouhodobě stabilní 
-- index stáří je vysoko nad průměrem ORP, má rostoucí tendenci 
+ počet přistěhovalých do obce převyšuje počet vystěhovalých 
-- počet dokončených bytových jednotek je zanedbatelný 

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 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  
Obec Výměra obce (ha) ÚSES (ha) ÚSES (%) 

Skály 509,9 22,8 4,5 
 

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 přiměřeně hustá síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 

Dle územní studie krajiny zástavbou obce protéká vodní tok Cehnický potok (IDVT 10269232). Tento 
tok je západně od zástavby veden v polní trati v zatrubnění, což negativně ovlivňuje jeho 
hydromorfologický stav. Na hranici zástavby, na vodním toku Cehnický potok, je stanoven kritický bod 
KB-072 (ID dle Povis 10802845), který byl vyhodnocen jako potenciálně rizikový pro níže ležící zástavbu. 
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V jižní části katastru dále protéká vodní tok IDVT 10250386, na kterém je realizováno několik menších 
vodních nádrží. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby - Není navrhováno žádné doporučení. 

2. Protipovodňová ochrana 

KB-072 – v případě opakujících se problémů se zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy povodí 
doporučujeme zadat podrobnější posouzení odtokových poměrů, které vyhodnotí možnosti zvýšení 
protipovodňové ochrany obce. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 

VN-075 – z územního plánu byl převzat návrh vodní plochy v k.ú. Skály u Kváskovic na bezejmenném 
vodním toku (IDVT 10250386). Návrh je v územní studii vymezen pouze bodově, vzhledem k morfologii 
terénu je nutné provést podrobnější posouzení. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 

REV-031 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10250386, návrh zasahuje 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 

REV-037 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10269232, návrh okrajově zasahuje 
do k.ú. Kváskovice. Revitalizací se rozumí mírně rozvolnění trasy a zvýšení členitosti koryta, doplnění 
liniové vegetace. 

REV-081 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10269232. Revitalizací je myšleno 
odtrubnění a vytvoření mělkého přírodě blízkého koryta. 
 

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

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Skály 506 1 0,20 

 

E1b: Významné vodní nádrže na území ORP Strakonice – nenachází se 
 

E2a: Velikost záplavových území – nevyskytují se 
 

E3: Protipovodňová opatření na území obce – nejsou potřebná 
 
Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území v ORP Strakonice  
 

E5a: 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 
- absence ložisek nerostných surovin  

7. Kvalita životního prostředí 

F1: Kvalita ovzduší 



  

ÚAP ORP STRAKONICE 2020 – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE / ČÁST B – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 51 

 

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 – nenachází se      
 

F3: Odpady 

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

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  
Skály 232  182  45  275  247  1  
% z ploch v ORP 0,61 0,72 0,39 1,42 1,99 0,07 

 

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 nevyvážené. Oproti zemědělským půdám převažují lesní 
pozemky. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Pouze severovýchodní část území obce Skály 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 

+/- nižší zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
++ nadstandardní zastoupení lesních ploch 
+ nízká potenciální ohroženost ZPF vodní erozí (pouze na části území) 
+  kvalitní i 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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Skály                1  D 
 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 
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Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Skály 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 (Cehnice) 30 min. Ano 
Základní škola časová s VHD (Cehnice) 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) 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  

Ne 

Veřejná parková zeleň  sídelně strukturální V každém 
obytném sídle 

Ne 

   
H4: Veřejná prostranství 

V obci se nenachází kvalitní veřejné prostranství. Návesní prostor je tvořen pouze rozšířením zpevněných 
ploch podél komunikace III. třídy procházející obcí.  
 

H1-H4 

-- nevyhovující 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) 

Skály 6 7 31-42 - - - 17 20 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Skály 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 
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I1-I4 

-/+ horší spojení autem do Strakonic, dobré do Volyně 
+/-  vyhovující 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 

Skály 101,45 117,65 136,99 138,89 154,93 159,42 161,76 164,18 173,91 
 

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 

Skály % 2,04 4,08 4,35 8,51 4,26 2,13 2,17 2,17 4,35 4,44 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

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

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Skály 1,5 10,5 9,0 
 
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 
Skály 2001 57,1 42,9 34,1 2011 58,6 41,4 43,9 

 

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 
Skály 2001 100,0 0,0 2,4 2011 0,0 0,0 0,0 

 

J1-J4 

++ nadprůměrná míra podnikatelské aktivity a její rostoucí trend 
- nadprůměrný počet nezaměstnaných osob, dlouhodobě vyrovnaný trend 
+ rostoucí počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, srovnatelný s průměrem ORP 
+/-  průměrné množství osob vyjíždějících do zaměstnání/škol 

12. Rekreace a cestovní ruch 

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

CT 1072 Čepřovice – Sudoměř (Sudoměř, Mladějovice, Cehnice, Paračov, 
Kváskovice, Kváskovice, Skály) 

18 
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K1-K2 

+ cyklotrasa 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 

Skály Skály Zdroj požární vody - požární nádrž ANO 

Skály Skály Další zdroj vody - rybník na návsi  
 
 

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

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Skály x x  
 

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 

Hsk 1   kaple Panny Marie na návsi s křížkem 
Hsk 2   veřejný prostor kolem rybníku v centru sídla 
Hsk 3   alej z obce při polní cestě severně od obce 
Hsk 4   boží muka při polní cestě do Paračova 
Hsk 5   boží muka při silnici do Čepřovic 
Hsk 6   koupaliště jihovýchodně od obce 

15. Záměry v území 

Zsk 1   výstavba nové hasičské zbrojnice – plocha v ÚP nevymezena 
Zsk 2   vybudování vodovodu pro zásobování okolních vesnic Paračov a Kváskovice – v ÚP 
řešeno, nerealizováno 
Zsk 3   vybudování ČOV a kanalizačních řadů – v ÚP řešeno, nerealizováno 
Zsk 4   doplnění cestní sítě v krajině – ukončené KoPÚ – převzít řešení do ÚP 
Zsk 5   zřízení nového posilujícího vrtu na vodu – ÚP neřeší 
Zsk 6   vybudování rybníčků či túní v krajině (potoky, mokřady) a výsadba zeleně – plocha 
v ÚP vymezena 

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. 

Psk-1 absence kvalitních veřejných prostranství v obci – prověřit v ÚS možnost vyřešení 
návesního prostoru 

Psk-2 absence základní občanské vybavenosti v sídle, zejména dětská hřiště a sporoviště 
- ÚPD občanskou vybavenost neomezuje (v rámci ploch smíšených obytných) - využít 
dotační programy 

Psk-3 potenciální ohroženost zástavby zrychleným povrchovým odtokem (kritický bod KB-
072) – v ÚP navrhnout opatření dle ÚS krajiny pro ORP Strakonice (2019) 

Psk-4 absence pěších tras na území obce – KoPÚ byly realizovány a ukončeny. Ve 
spolupráci s KČT prověřit možnosti vedení tras na území obce – řešit v ÚP, vycházet z řešení 
dle KoPÚ 

  

-0,42

8,00

0,56

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Slaník 

1. Širší územní vztahy 

Obec Slaník se nachází zhruba 3 km východně od Strakonic 
na řece Otavě. 
První zmínka o obci pochází z roku 1359. 
Obec Slaník je malá obec, která je velice dobře dopravně 
napojena a obsluhována z ORP Strakonice. Obec nemá 
občanské vybavení, ale právě kvůli blízkosti Strakonic, není 
nutné vybavenost nikterak rozvíjet. Počet obyvatel v obci 
má od roku 2000 stoupající trend a obec by se měla zaměřit 
na přípravu rozvojových plocha a pořízení podrobnější 
dokumentace prověřující podrobnější podmínky využívání 
území. Krajinná matrice kolem Slaníku je pole, lesních 
pozemků je zde minimum. Významným multifunkčním 
prvkem v území je řeka Otava, která zde mimo 
hydrologické a ekologické funkce, plní také funkci 
krajinotvornou a rekreační (vodácký kemp). 
 

Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

SLANÍK ÚP Slaník   8.3.2014 řeší celé správní území obce Slaník 

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 
 

Přes správní území obce je navržen: 

Koridor el. vedení ZVN 400 kV (E21) 
 

Vazby na Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje 

Přes správní území obce je navržen: 

Koridor dopravní infrastruktury D5/2 - 
Silnice I/4 - východní obchvat Strakonic 
(Řepice na severu - Radošovice na jihu) 
 

Koridor technické infrastruktury Ee6 - VVN 
110 kV Strakonice-Řepice včetně ES 
110/22 kV 
 

Koridor technické infrastruktury Ee36 - 
ZVN 400kV Kočín - Přeštice 

 
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. 

  



  

ÚAP ORP STRAKONICE 2020 – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE / ČÁST B – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 57 

 

2. Prostorové a funkční uspořádání území 

Základní údaje: 

katastrální území:  
Slaník 
výměra obce:    
297 ha  
z celého ORP 0,5 % 
nadmořská výška:    
395 m n. m. 
Počet obyvatel:   
158 
 

 

 

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

Nově navrhované plochy 
pro zástavbu jsou Územním 
plánem Slaník navrženy 
tak, že navazují na stávající 
zástavbu v obci. Jedná se 
zejména o plochy bydlení 
venkovského charakteru, 

plochy výroby a skladování a plochy technické infrastruktury. 

 
A1-A2 

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

  

65%

24%

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 Slaník se 158 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 

Slaník 40,1 40,4 42,1 45,5 48,5 51,6 52,2 53,6 53,4 50,1 53,1 

 
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  

Slaník 147  26  14  12  103  57  46  18  8  10  39,6  

 
C2: Index stáří 

Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Slaník 75,9 83,3 71,9 69,0 77,8 71,4 
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C3: Migrační saldo 

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

Slaník 52 49 48 52 44 53 48 37 29 26 34 
 

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  
Slaník 1 1 33 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 
Slaník 58,8  5,1  -  3  

 

C1-C5 

+ vývoj počtu obyvatel v obci měl vzestupnou tendenci, od r. 2010 je relativně stabilní 
++ index stáří je hluboko pod průměrem ORP, je prakticky stabilní 
- počet vystěhovalých z obce převyšuje počet přistěhovalých 
-- počet dokončených bytových jednotek je hluboko pod průměrem ORP 

5. Příroda a krajina 

Dle územní studie krajiny zpracované pro ORP Strakonice v roce 2019 se obec nachází v krajinném 
okrsku OK09. Jedná se o západní prostor Strakonické kotliny zahrnující širokou údolní nivu řeky Otavy 
s okrajovými partiemi navazující terasy. Krajina je charakteristická především plochým reliéfem dna 
kotliny, kterým prochází tok řeky Otavy doprovázený břehovými porosty. Prostor tvoří zemědělsky 
obdělávané bloky orné půdy a kulturních luk místy doplněný drobnými rybníky. Území je prakticky bez 
zástavby a je využíváno především k zemědělskému a vodnímu hospodaření. Specifickými jsou prostory 
historického rýžování zlata, které jsou charakteristické soustavou drobných tůní, na nichž se vyvinuly 
charakteristické mokřadní biotopy. 

D1: Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) 
Obec název typ MZCHÚ rozloha (ha) 

Slaník Pastvina u Přešťovic PP (*EVL) 1,28 
 

D2: Památné stromy – nenachází se 
 

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

Slaník 296,7 53,4 18,0 
 

D1-D4 

+ na území obce se nachází 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 hustá síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 

Dle územní studie krajiny se  Podél jižní hranice zástavby obce protéká vodní tok Otava, který má 
stanovena záplavová území. Z analýzy záplavového území vyplynulo, že zástavba obce je ohrožena 
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rozlivem vod již při průtoku Q20. Ohrožení je však pouze okrajové, a týká se pouze několika nemovitostí. 
V severovýchodní části území protéká vodní tok Rovenský potok, který je poměrně hodně zmeliorovaný. 

Na vodním toku Otava a Rovenský potok jsou na území katastru realizovány větší vodní nádrže. 

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem z plochy povodí nebyla identifikována 
žádná problémová místa. 

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

2. Protipovodňová ochrana 
V případě požadavku na zvýšení protipovodňové ochrany podél vodního toku Otavy doporučujme 
zpracovat podrobnější posouzení. Pravděpodobně nejvhodnějším řešením pro území obce je realizace 
ochranných hrází. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 
VN-076 – z územního plánu byl převzat návrh vodní plochy v k. ú. Slaník (W1 dle ÚP obce) na 
bezejmenném vodním toku (IDVT 10239350). Vodní plocha je situována severovýchodně od 
zastavěného území obce. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 
REV-074 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Rovenský potok (IDVT 10239350). 
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. 

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

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Slaník 297 21 7,07 

 

E2a: Velikost záplavových území  

Obec 
Výměra 
obce (ha) 

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

Slaník 296,7 71,0 23,9 91,8 30,9 105,2 35,5 
 

E2b: Podíl aktivních záplavových území  

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

Slaník 296,7 81,6 27,5 
 

E3: Protipovodňová opatření na území obcí  

obec typ 

Slaník Zvýšení retence údolní nivy 

 
Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území v ORP Strakonice – nenachází se  
 

E5a: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 

E6: Ložiska nerostných surovin  
Obec lokalita Nerost Surovina 

Slaník Strakonice-Slaník psamity,štěrk (SP) Štěrkopísky 
 
E1-E6 

++ významné zastoupení vodních ploch na území obce 
+ protipovodňová opatření – částečně realizovaná 
-- v obci se nacházejí rozsáhlá záplavová území 



  

ÚAP ORP STRAKONICE 2020 – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE / ČÁST B – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 61 

 

+  žádné poddolované území  
++ absence sesuvných území a starých důlních děl 
-  existence ložisek nerostných surovin  

7. Kvalita životního prostředí 

F1: Kvalita ovzduší 

V obci Slaník 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 v 
západní části obce rovněž mírně zvýšené, stále však hluboko pod limitními hodnotami. 

F2: staré zátěže a kontaminované plochy       
Obec Lokalita 
Slaník skládka Slaník 

 

F3: Odpady 

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

F1-F3 

- horší kvalita ovzduší v obci 
-  výskyt starých zátěží a kontaminovaných ploch 
- nízký počet a nevhodné umístění stanoviště 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  
Slaník 242  223  16  55  5  21  
% z ploch v ORP 0,64 0,88 0,14 0,28 0,04 1,37 

 

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 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 Slaník je  
potenciálně ohrožena vodní erozí. Ohrožení půd větrnou erozí je minimální. 

G4: Kvalita půdy  

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

G1-G4 

+ vyvážené zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
-- velmi nízké zastoupení lesních ploch 
- potenciální ohroženost ZPF vodní erozí 
++ kvalitní i méně kvalitní půdy, příznivá oblast z hlediska výnosnosti zemědělské půdy 

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

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

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Slaník k obcím s 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 (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) 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 

-/+ vyhovující 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) 

Slaník 22 21 9-12 - - - 5 7 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  
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Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Slaník 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 

++ 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 
-  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 

Slaník 45,75 70,51 69,18 79,75 81,76 71,43 67,11 74,83 75,95 
 

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 

Slaník % 11,76 5,66 5,00 5,88 7,96 5,31 4,55 1,94 0,99 0,00 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

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

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Slaník 3,0 9,8 6,8 
 

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 
Slaník 2001 72,6 27,4 51,7 2011 60,5 39,5 24,5 

 
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 
Slaník 2001 0,0 100,0 0,8 2011 0,0 0,0 0,0 

 

J1-J4 
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- mírně podprůměrná míra podnikatelské aktivity a její dlouhodobá vyrovnanost 
++ 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  - nenachází se 
 

K1-K2 

-- absence cyklotras, pěších tras i 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 

Slaník Slaník Zdroj požární vody - řeka Otava  
 

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

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Slaník x x  
 

L1-L4 

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

14. Hodnoty v území 

Hsl 1   návesní prostor s kapličkou, pomníkem a vzrostlou zelení 
Hsl 2   památný strom Slanická lípa 
Hsl 3   přírodní památka Pastvina u Přešťovic 
Hsl 4   izolační zeleň kolem areálu zemědělské výroby na severu sídla 
Hsl 5   jednostranná alej při silnici III/13913 ze Slaníku do Přešťovic 
Hsl 6   boží muka při polní cestě do Strakonic 

15. Záměry v území 

Zsl 1   zlepšení parametrů silnice I/4 
Zsl 2   vybudování ČOV a kanalizačních řadů 
Zsl 3   vedení VVN 110kV Strakonice – Řepice 
Zsl 4   propojení Slaníku a Strakonic novou cyklostezkou 

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. 

Psl-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 

Psl-2 absence cestní sítě v krajině - realizovat KoPÚ a na základě výsledků navrhnout 
cestní síť  

Psl-3 absence cyklotras, pěších tras a hypostezek na území obce (bezpečné pěší a cyklo 
propojení do Strakonic) – ve spolupráci s NJC a KČT prověřit možnosti vedení tras na území 
obce – řešit v ÚP ve spolupráci s městem Strakonice 

Psl-4 střet záplavového území s urbanizovaným územím obce - navrhnout protipovodňová 
opatření – řešit v ÚP 

  

5,83

2,00

3,33

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Sousedovice 

1. Širší územní vztahy 

Obec Sousedovice se nachází zhruba 4 km jihozápadně od 
Strakonic na soutoku Libětického a Smiradického potoka. 
První písemná zmínka je z roku 1243. 
Původní urbanismus Sousedovic byl zahuštěn a po okrajích 
historického sídla přibyly novostavby rodinných domu. Obec 
má kvalitní občanskou vybavenost a dostatek rozvojových 
ploch pro výstavbu rodinných domů. Severovýchodní část 
sídla se ubírá výrobním a průmyslovým směrem. Obec by 
měla tuto část rozvíjet s rozvahou a nepřekročit únosnou 
mez, která je ještě v rovnováze mezi obytnou a výrobní 
funkcí.  Krajina je zemědělsky využívána se základní kostrou 
cestní sítě a doplňkovou liniovou zelení. 
 

Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

SOUSEDOVICE 

ÚPO Sousedovice E (5.IO, 6.SO, 15.PA, 
16. IO) 

5.3.2005 řeší celé správní území obce Sousedovice 

Zm. č. 1 ÚPO 
Sousedovice 

US (US.1., US.2., 
US.3.) 

17.2.2012 vymezení nových zast. ploch v 
Sousedovicích i Smiradicích 

Zm. č. 2 ÚPO 
Sousedovice  

15.11.2018 vymezení nových zast. ploch na 
severozápadě sídla Sousedovice 

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 
 

Územní plán obce Sousedovice 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 není navržen 
žádný koridor. 

Vazby na Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje 

Přes správní území obce je navržen: 

Koridor technické infrastruktury Ee1 - 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:  
Sousedovice, Smiradice  
výměra obce:    
410 ha 
z celého ORP 0,7 % 
nadmořská výška:    
575 m n. m. 
Počet obyvatel:   
302 
 

 

 

Obec Sousedovice je 
tvořena hlavním sídlem 
Sousedovice a osadou 
Smiradice ležící cca 1,5 km 
západně od Sousedovic. 

Obě sídla spojuje pouze ne 
příliš kvalitní účelová 
komunikace. Rozvojové 
plochy jsou plánovány 
z větší části jen v sídle 
Sousedovice.    

Nově navrhované plochy 
jsou navrženy tak, že 
navazují na stávající 

zástavbu v obci. Jedná se zejména o plochy bydlení venkovského charakteru, plochy smíšené obytné a 
plochy výroby a skladování. 

 
A1-A2 

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

  

55%36%

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 Sousedovice s 302 
obyvateli spadá do kategorie 
„D“ – obce do 1 000 
obyvatel. Osídlení obce si 
zachovává původní 
historický tvar podél 
komunikace III. třídy 
procházející obcí. V obci se 
nachází zástavba rodinných 
domů a několik bytových 
domů. 

 
 
 
 
 
 
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 

Sousedovice 50,2 52,4 51,1 56,3 60,2 63,3 65,8 67,7 72,0 71,7 73,9 

 
B1-B2 

+ obec si zachovává původní historický ráz 
+ hustota obyvatel je mírně 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  

Sousedovice 304  69  39  30  188  92  96  47  17  30  39,4  

 
C2: Index stáří 

Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Sousedovice 68,8 87,2 90,4 103,8 72,6 79,1 

1
8

1

1
9

2

2
0

2

2
0

8

2
0

3

1
9

8

1
9

7

1
9

9

2
0

6

1
9

6

2
1

5

2
1

2

2
1

0

2
2

8

2
3

1

2
4

6

2
4

7

2
6

8

2
6

0

2
5

1

2
7

0

2
5

6

2
7

8

2
9

2

2
9

4

3
0

5

2
9

3

3
0

4

3
0

2

VÝVOJ POČTU OBYVATEL



  

ÚAP ORP STRAKONICE 2020 – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE / ČÁST B – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 69 

 

C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Sousedovice 50 47 50 48 69 80 95 115 113 130 109 
 
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  
Sousedovice 3 4 46 51 

 
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 
Sousedovice 61,7  6,1  3  12  

 

C1-C5 

++ vývoj počtu obyvatel v obci má dlouhodobě stoupající tendenci 
++ index stáří je hluboko pod průměrem ORP, je v dlouhodobém měřítku vyrovnaný 
++ počet přistěhovalých do obce značně převyšuje počet vystěhovalých 
++ počet dokončených bytových jednotek je mírně nad 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 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.  

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

D2: Památné stromy – nenachází se 
 

D3: Nadregionální prvky ÚSES – nenachází 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 zástavbou obce Sousedovice a místní části Smiradice protéká vodní tok 
Smiradický potok (IDVT 10273849). Na toku jsou stanoveny 2 kritické body KB-074 (ID dle Povis 
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10803323) na hranici zástavby Sousedovic a KB-073 (ID dle Povis 10803386) na hranici zástavby místní 
části Smiradice. Dále je stanoven kritický bod KB-075 (ID dle Povis 10803325) na vodním toku Libětický 
potok (IDVT 10250052) na jižní hranici zástavby Sousedovic a KB-076 (ID dle Povis 10804224) na 
vodním toku IDVT 10270626 východně od zástavby Sousedovic u průmyslového areálu. Dle ÚP je pro 
zástavbu rizikový vodní tok Smiradický potok, což potvrzují stanovené tzv. kritické body. 

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem byly na území obce identifikovány dvě 
potenciálně problémové lokality OZO-029 a OZO-030. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby - Není navrhováno žádné doporučení. 

2. Protipovodňová ochrana 
V ÚP informace o návrhu úpravy koryta Smiradický potok. Doporučujeme komplexní posouzení formou 
studie odtokových poměrů, ze které vzejdou konkrétní možnosti zvýšení protipovodňové ochrany. Kromě 
tohoto doporučení jsou na toku Libětický potok (IDVT 10250052) vymezeny dvě potenciální lokality pro 
menší retenční nádrže nebo přehrážky (SRN-112 a SRN-113). 

OZO-029 a OZO-030 – problémové lokality doporučujeme řešit návrhem protierozních opatření v ploše 
povodí. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch - Nejsou vymezeny. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 
REV-082 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Smiradický potok. Revitalizací je myšlena 
kompletní rekonstrukce trasy toku s větším propojením nivy, součástí návrhu budou průtočné tůně nebo 
menší vodní plochy. 

REV-083 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10261873. Revitalizací je myšleno 
odtrubnění a vytvoření přírodě blízkého koryta. 

REV-084 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10270626. Revitalizací je myšleno 
zvýšení členitosti koryta, mírné rozvolnění trasy a vytvoření ochranného travnatého pásu podél toku, 
který bude chránit tok před intenzivním zanášením (na svahu nad tokem byly identifikovány 2 dráhy 
soustředěného odtoku, které jsou ukončené v korytě toku). 
 

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

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Sousedovice 409 6 1,47 

 

E2: Na území obce se nenacházejí záplavová území  
 

E3: Protipovodňová opatření na území obce – nenachází se 
 

Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území v obci – nenachází se  
 

E5a: 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       
Obec Lokalita 

Sousedovice skládka Sousedovice 
 

F3: Odpady 

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

F1-F3 

+ dobrá kvalita ovzduší v obci 
-  výskyt starých zátěží a kontaminovaných ploch 
- nízký počet a rozmístění stanovišť tříděného odpadu v sídle Sousedovice 

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  
Sousedovice 310  194  107  98  56  6  
% z ploch v ORP 0,81 0,76 0,93 0,51 0,45 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 mírně nevyvážené. 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 Sousedovice 
je  potenciálně ohrožena vodní erozí. Ohrožení půd větrnou erozí je minimální. 

G4: Kvalita půdy  

Na území obce jsou relativně 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 
+/- nižší zastoupení lesních ploch 
- potenciální ohroženost ZPF vodní erozí 
+/- kvalitní i 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 Sousedovice k obcím s kvalitní 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) 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. Některá jsou tvořena parkovou zelení, návesní prostor 
je tvořen z větší části zpevněnými plochami. 
 

H1-H4 

++ kvalitní 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) 

Sousedovice 6 5 9-13 - - - 5 8 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  
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Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Sousedovice x x x x  
     Smiradice      

 
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 
-  nižší frekvence autobusových spojů do Strakonic a okolí 
+/-  dobrá dostupnost zastávek v sídle Sousedovice, špatná v sídle Smiradice 
-  absence železnice 

 
I5-I8 

+  napojení části obce na vodovod  
+ napojení části obce na kanalizaci 
+ ČOV pouze v sídle Sousedovice 
+ plynofikace sídla Sousedovice 

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 

Sousedovice 96,15 93,75 86,33 85,62 78,23 88,52 102,39 98,68 109,27 
 

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 

Sousedovice % 8,94 10,06 7,69 8,72 6,52 2,72 4,30 2,62 2,69 2,13 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

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

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Sousedovice 2,8 5,4 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 
Sousedovice 2001 62,7 37,3 51,2 2011 59,6 40,4 21,1 

 

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 
Sousedovice 2001 100,0 0,0 43,7 2011 100,0 0,0 33,3 
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J1-J4 

++ mírně nadprůměrná míra podnikatelské aktivity, rostoucí tendence 
++ podprůměrný počet nezaměstnaných osob, dlouhodobě klesající trend 
+/- rostoucí počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, pod průměrem v ORP 
+/- průměrné množství osob vyjíždějících do zaměstnání/škol 

12. Rekreace a cestovní ruch 

K1: Trasy vedoucí obcí  

Obec Typ trasy Bližší specifikace Délka (km) 

Sousedovice 

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

28 

 

K1-K2 

+/- cyklotrasa 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 

Sousedovice Sousedovice Další zdroj vody - Močidlo  

Sousedovice Smiradice Zdroj požární vody - Smiradický rybník  

Sousedovice Sousedovice Další zdroj vody - rybník Sv. Ján ANO 
 

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

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Sousedovice x x  
     Smiradice    

 

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 

Hso 1   centrální prostor v Sousedovicích s kapličkou 
Hso 2   pomník padlým se vzrostlými stromy vedle budovy OU v Sousedovicích 
Hso 3   kvalitní občanské vybavení 
Hso 4   připravené rozvojové plochy pro bydlení s rozvrženým veřejným prostorem 
Hso 5   veřejné prostranství kolem rybníčku v západní části sídla 
Hso 6   alej ze Sousedovic do Smiradic 
Hso 7   kaplička s křížkem a javory ve Smiradicích 
Hso 8   veřejný prostor s rybníčkem ve Smiradicích 

15. Záměry v území 

Zso 1   vedení VVN 110kV Strakonice – Střelské Hoštice – převzato ze ZÚR do 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. 

Pso-1 značně velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch pro bydlení oproti 
zastavěnému území (v sídle Sousedovice) – prověřit v ÚP potřebu nově vymezených ploch, 
zejména těch, které zasahují necitlivě do volné krajiny 

Pso-2 potenciální ohroženost zástavby zrychleným povrchovým odtokem (potenciálně 
problémové lokality OZO-029 a OZO-030) rizikový vodní tok Smiradický potok – v ÚP 
navrhnout opatření dle ÚS krajiny pro ORP Strakonice (2019) 

Pso-3 absence cestní sítě v krajině - realizovat KoPÚ a na základě výsledků navrhnout 
cestní síť, následně ve spolupráci s KČT prověřit možnosti vedení pěších tras na území obce 
– řešit v ÚP 

Pso-4 potenciální ohroženost ZPF vodní erozí – v ÚP navrhnout protierozní opatření dle ÚS 
krajiny pro ORP Strakonice (2019) 

  

8,33

1,33

5,00

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Strakonice 

1. Širší územní vztahy 

Město Strakonice je obec s rozšířenou působností, nachází 
se na soutoku dvou řek Otavy a Volyňky. Město leží na 
křížení dvou hlavních silničních tahů - I/22 a I/4 a na křížení 
hlavní železniční trati Plzeň – České Budějovice a 
regionálních tratí Strakonice - Volary a Strakonice - 
Březnice. 
Počátky města se datují od pol. 12. století. 
Původní půdorys města je v zástavbě stále patrný, je 
ohraničen Rennerovými sady, Ellerovou ulicí a řekou 
Otavou. Původní zástavba však byla narušena novodobou 
výstavbou. Z Bezděkova, části Strakonic ležící na pravém 
břehu, se dochoval pouze strakonický hrad, židovská obec 
byla zbourána v 70. letech. Na počátku 20. století dochází 
k rozšíření Strakonic - vznikají průmyslové podniky např. 
Fezko, ČZ, pivovar Dudák. 
Strakonice mají veškerou možnou občanskou vybavenost - kromě vysokého školství. Průmysl se rozvíjí 
v lokalitách podél železničních tratí. Na jihozápadě města je veřejné vnitrostátní letiště a blízká posádka 
protivzdušné obrany státu Armády ČR. Strakonice se stále potýkají s tranzitní dopravou. Zvláštností je i 
velké množství ploch zahrádkářských osad v okrajových částech města. 
 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

STRAKONICE 

ÚP Strakonice ÚS, RP 2.1.2012 řeší celé správní území obce Strakonice 

Změna č. 1 ÚP 
Strakonice 

  2.7.2014 obnova zastavitelného území dle 
ÚPnSÚ, který platil do r. 2012, k. ú. 
Hajská 

Změna č. 2 ÚP 
Strakonice 

  25.9.2014 změna funkčního využití v rámci 
zastavěného území v ulici Mírová 

Změna č. 3 ÚP 
Strakonice 

  21.6.2018 na základě ZprOUpl, změny fuknčních 
využití 

Změna č. 4 ÚP 
Strakonice 

 26.9.2017 změna definice "plochy VV" - umisť. 
obnovitelných zdrojů energie 

Změna č. 5 ÚP 
Strakonice 

     prověření rozšíření ploch výroby a 
skladování, prověření rozšíření ploch 
bydlení - bytové domy, prověření 
uspořádání ploch bydlení - rodinné 
domy + další 

Změna č. 6 ÚP 
Strakonice 

    zkrácený postup pořizování, změna v 
zastavěném území z plochy "výroba a 
skladování - lehký průmysl" na 
"občanské vybavení - neveřejný zájem, 
Hejdukova ul.  

Změna č. 7 ÚP 
Strakonice 

 11.4.2020  zkráceny postup pořizování, změna z 
"plochy specifické" na "plochy dopravní 
infrastruktury - letecká doprava", 
pozemky navazující na stávající plochu 
letiště 

Změna č. 8 ÚP 
Strakonice 

   11.4.2020  zkrácený postup pořizování, změna z 
"plochy veřejných prostranství", "plochy 
veřejných prostranství - zeleň" na 
"plochy smíšené obytné - bydlení a obč. 
vybavení" 

Změna č. 9 ÚP 
Strakonice 

  zkrácený postup - změna z  „občanského 
vybavení – neveřejný zájem“ a plochy 
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„veřejných prostranství – veřejná zeleň“ 
na plochy „bydlení v rodinných domech“ 
- Za Stínadly 

Změna č. 10 ÚP 
Strakonice 

    zkrácený postup - změna z plochy „(Bsr) 
- plochy bydlení – smíšené - rodinné 
domy a stavby pro rodinnou rekreaci“, 
plochy „(Bb) – plochy bydlení bytové 
domy“, „(Ds) – plochy dopravní 
infrastruktury – doprava silniční“ a 
plochy „(Pz) – plochy veřejných 
prostranství – veřejná zeleň“ na plochy 
„bydlení v rodinných domech“, „plochy 
bydlení v bytových domech“, „plochy 
dopravní infrastruktury“ a „plochy 
veřejných prostranství“ + vyloučení 
pozemků p. č. 532/4, 532/35, 532/39, 
532/80, 529/1, 529/2, 529/10, 530/3 a 
532/84 v k.ú. Strakonice z ploch, ve 
kterých je rozhodování o změnách v 
území podmíněno vydáním RP a 
zařazení pozemků do ploch s ÚS + další 

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 ZVN 400 kV (E21) 
 

Koridor konvenční železnice TEN-T (ŽD4) 
 

Vazby na Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje 

Přes správní území obce je navržen: 

Koridor dopravní infrastruktury D5/2 - 
Silnice I/4 - východní obchvat Strakonic 
(Řepice na severu - Radošovice na jihu) 
 

Koridor dopravní infrastruktury D8/1.1 - 
Silnice I/22 - úsek hranice s Plzeňským 
krajem - Strakonice (západní okraj) - 
Střelské Hoštice, Katovice, Střela 
 

Plocha dopravní infrastruktury letecké - 
plocha související s provozem veřejného 
vnitrostátního letiště 
 

Koridor technické infrastruktury Ee6 - VVN 110 kV Strakonice-Řepice včetně ES 110/22 kV 
 

Koridor technické infrastruktury Ee36 - ZVN 400kV Kočín - Přeštice 
 

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:  
Dražejov u Strakonic, 
Hajská, Modlešovice, 
Nové Strakonice, 
Přední Ptákovice, 
Strakonice, Střela 
výměra obce:    
3478 ha – z celého 
ORP 6,1 % 
nadmořská výška:    
393 m n. m. 
Počet obyvatel:   
22 646 
 

 
 

Město Strakonice je 
tvořeno hlavním sídlem 
Strakonice a dále osadami 
Dražejo, Nový Dražejov, 
Střela, Modlešovice a 
Hajská. Obcí prochází 
komunikace I. třídy - I/4 a 
I/22 a železniční tratě Plzeň 
– Č. Budějovice, Strakonice 
– Blatná a Strakonice – 
Volary.    

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

na stávající zástavbu ve městě i jednotlivých osadách. Jedná se zejména o plochy bydlení, plochy 
občanského vybavení, plochy veřejných prostranství, plochy výroby a skladování, plochy rekreace a 
plochy technické infrastruktury. 

A1-A2 

++ uspořádání území: městský charakter zástavby v sídle Strakonice venkovský až 
poloměstský charakter zástavby v osadách 
++ přiměřený poměr nově vymezených zastavitelných ploch oproti zastavěnému území 

73%

11%

16%

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 

Město Strakonice 

s 22.646 obyvateli spadá 

do kategorie „A“ – města 
od 10.000 obyvatel. 
Osídlení města 
zaznamenalo značný 
nárůst zástavby jak 
bytovými tak rodinnými 
domy zejměna 
v okrajových částech 
města a v sídle Nový 
Dražejov. Zástavba 
v menších osadách 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 

Strakonice 701,1 680,2 677,1 668,7 669,4 663,7 662,2 659,1 660,4 660,0 653,0 
 

B1-B2 

+ město zaznamenalo značný nárůst výstavby, čímž došlo ke scelení původních 
místních částí, některé místní části (Nový Dražejov, Habeš) vznikly zcela na zelené louce 
- hustota obyvatel je vysoko nad 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  

Strakonice 22 754  3 646  1 902  1 744  14 261  7 056  7 205  4 847  1 957  2 890  43,4  

 

C2: Index stáří 
Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Strakonice 118,2 121,3 124,5 127,3 130,2 136,1 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Strakonice -1178 -1274 -1353 -1329 -1289 -1143 -1189 -1098 -1017 -1143 -915 
 
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  
Strakonice 555 577 633 797 

 
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 
Strakonice 58,2  x   58  440  

 

C1-C5 

-- vývoj počtu obyvatel ve městě má dlouhodobě klesající tendenci 
-/+ index stáří je mírně nad průměrem ORP, má rostoucí tendenci 
+ počet přistěhovalých do obce převyšuje počet vystěhovalých 
++ počet dokončených bytových jednotek je vysoko nad průměrem ORP 

5. Příroda a krajina 

Dle územní studie krajiny zpracované pro ORP Strakonice v roce 2019 se město nachází v krajinných 
okrscích OK07, OK18 a OK18.  

OK08 – centrum města je urbanizovaný prostor města Strakonice položený do okraje Strakonické kotliny 
k řece Otavě při soutoku s Volyňkou a k úpatí vrchu Kuřidlo mezi vrchy Velká Kakada a Kuřidlo. 

OK07 je 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, 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, charakteristické historické objekty v 
krajině, jako je zámek Střela. 

OK18 je jihovýchodní část území města - prostor utvářený plochou Miloňovickou pahorkatinou na 
migmatitech a perlových rulách moldanubika 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, 
dominantní je sídlo Jinín. 

D1: Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) 
Obec název typ MZCHÚ rozloha (ha) 

Strakonice Tůně u Hajské PP 6,64 
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Obec název typ MZCHÚ rozloha (ha) 
Strakonice Bažantnice u Pracejovic PR 21,89 
Strakonice Kuřidlo PR 8,86 

 
D2: Památné stromy v ORP Strakonice 

Obec Název Předmět ochrany 
Strakonice Otavský dub Dub letní 

Strakonice Podsrpenské lípy Skupina stromů malolistá 2 x 

Strakonice Švandova lípa Lípa malolistá 

Strakonice Václavská lípa, lípa hraniční Lípa malolistá 

 
D3: Nadregionální prvky ÚSES  

Obec Výměra obce (ha) ÚSES (ha) ÚSES (%) 
Strakonice 3 477,5 516,5 14,9 

 
D1-D4 

++ na území obce se nachází četná zvláště chráněná území 
++ na území obce se nachází několik památných stromů 
++ na území obce jsou významně 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 města protéká vodní tok Otava, do které se vlévá v centru města 
vodní tok Volyňka. Oba toky mají na území města stanovená záplavová území. Ze záplavového území 
vyplynulo, že rozlivem vod při Q100 je ohrožena pouze nejbližší zástavba podél obou vodních toků. 
Územní plán města vymezil podél těchto toků místa pro realizaci protipovodňových opatření (ochranné 
hráze), díky kterým dojde ke zvýšení protipovodňové ochrany města. 

V zájmovém území protéká dále několik vodních toků, na kterých byly stanoveny kritické body, které 
indikují potenciální ohrožení zástavby vznikem zrychleného odtoku vod z povodí. Kritické body byly 
stanoveny na vodním toku IDVT 10240062 (KB-046 – ID dle Povis 10804509), na vodním toku IDVT 
10257081 (KB-078 – ID dle Povis 10805050) a na vodním toku IDVT 10264994). Dále byl stanoven 
kritický bod KB0-077 (ID dle Povis 10803132) v suché údolnici (mimo evidovaný vodní tok). 

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

2. Protipovodňová ochrana 
PO-105 – vymezený rizikový úsek vodního toku Volyňky, který zasahuje do území obcí Mutěnice a 
Radošovice. Na území města Strakonice jsou na rizikovém úseku toku vymezena protipovodňová 
opatření. Doporučujeme řešit protipovodňovou ochranu na toku Volyňka v součinnosti s obcemi 
Mutěnice a Radošovice, které jsou také rozlivem vod při povodňových průtocích ohroženy. 

PO-112 – vymezený rizikový úsek vodního toku Otavy. V tomto úseku jsou v ÚP vymezena 
protipovodňová opatření. V případě, že návrhy vycházejí z odborného projektu (studie proveditelnosti, 
případně DÚR nebo DSP), tak doporučujeme tato opatření realizovat. V opačném případě doporučujeme 
zvážit zadání posouzení možnosti zvýšení protipovodňové ochrany města zadáním studie, která zahrne 
i problémový úsek vodního toku Volyňky (PO-105). 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 
VN-078 – z územního plánu byl převzat záměr návrhu vodní plochy v k.ú. Střela (SL1 dle ÚP obce) na 
vodním toku Kolčava (IDVT 10273271). 

4. Revitalizace vodních toků a niv 
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REV-079 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10251421. 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. 

REV-110 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Kolčava (IDVT 10273271). Revitalizací je 
myšleno celkové rozvolnění trasy (rozmeandrování), v nivě toku lze realizovat menší průtočné tůně nebo 
mokřady, podél toku doplnit liniovou vegetace. Variantně lze uvažovat o možnost realizovat větší vodní 
nádrž díky příznivým terénním podmínkám. Záměr je nutno podrobněji posoudit. 

REV-111 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10258644. Revitalizací je myšlena 
celková úprava zahloubeného koryta, snížení kapacity, doplnění ochranné liniové vegetace včetně 
travnatého pásu, který by bránil orbě až po břehovou hranu. 

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

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Strakonice 3 468 107 3,09 

 

E1b: Významné vodní nádrže na území ORP Strakonice 

 

E2a: Velikost záplavových území  

Obec 
Výměra 
obce (ha) 

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

Strakonice 3 477,5 408,0 11,7 522,1 15,0 629,0 18,1 
 

E2b: Podíl aktivních záplavových území  

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

Strakonice 3 477,5 402,8 11,6 
 

Tabulka E3: Protipovodňová opatření na území obce  
obec typ 

Strakonice Pevné konstrukce (ohrázování toku), mobilní konstrukce (hrazení), PPO na stokové síti 

 
Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území v ORP Strakonice – nevyskytují se  
 

E5a: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 

E6: Ložiska nerostných surovin  
Obec lokalita Nerost Surovina 

Strakonice Modlešovice psamity - štěrk Zlatonosná ruda zlato - kov - Štěrkopísky 
Strakonice Strakonice-Slaník psamity,štěrk (SP) Štěrkopísky 
Strakonice Strakonice-V Holi písek (SP) Štěrkopísky 

 
E1-E6 

++ významné zastoupení vodních ploch na území města 
++ realizovaná protipovodňová opatření   
-- v obci se nacházejí četná záplavová území 
+  žádné poddolované území  
++ absence sesuvných území a starých důlních děl 
++ existence několika ložisek nerostných surovin  

7. Kvalita životního prostředí 

F1: Kvalita ovzduší 

Obec Výměra obce [ha] vodní nádrž [ha] vodní nádrž [%] Název 
Strakonice 3 477,5 11,4 0,3 Velkoholský ryb. 
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V centrální části města Strakonice jsou zhoršené podmínky polétavého prachu PM10. Hodnoty ovšem 
nepřekračují stanovený imisní limit 50 µg/m3, pohybují se v rozmezí 34,1 – 38,5 50 µg/m3. Hodnoty 
plynu SO2 jsou v centrální části obce mírně zvýšené (12,1 – 13,6 µg/m3 ), stále však hluboko pod 
limitními hodnotami. 
 

F2: staré zátěže a kontaminované plochy       
Obec Lokalita 

Strakonice skládky Hajská,V Holi, Jezárka, Střela 
 

F3: Odpady 

Ve městě se nachází sběrný dvůr, 109 stanovišť tříděného odpadu je  umístěno v exponovaných části 
města a osad. 

F1-F3 

-- zhoršená kvalita ovzduší v obci 
-- existence několika 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  
Strakonice 1 940  1 289  439  1 528  603  107  
% z ploch v ORP 5,09 5,08 3,81 7,90 4,87 6,98 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 6,1 % z celkové rozlohy ORP je zastoupení jednotlivých ploch ve 
srovnání s jejich celkovým zastoupením v ORP mírně nevyvážené. Oproti lesním pozemkům mírně 
převažují zemědělské půdy. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Pouze severozápadní a východní část území města jsou  potenciálně ohroženy vodní erozí. Ohrožení půd 
větrnou erozí je minimální. 

G4: Kvalita půdy  

Na území města jsou relativně vyváženě zastoupeny všechny třídy ochrany. Z hlediska výnosnosti 
zemědělské půdy se obec nachází v příznivé oblasti. 

G1-G4 

+/- nižší zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
+/- nižší zastoupení lesních ploch 
+ nízká potenciální ohroženost ZPF vodní erozí (pouze na části území) 
++ kvalitní i méně kvalitní půdy, příznivá oblast z hlediska výnosnosti ZP 

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  
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Strakonice 
x x x x x 

x x x x x 12/ 
330 

x x x x 98 x A 

     Dražejov       x x x x 1/8  x x  8  B 
     Hajská        x     x   1  D 
     Modlešovice       x x  x   x x  1  C 
     Střela                1  D 

 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří město Strakonice 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 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) 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 výborně dostupná. Nachází se v exponovaných částech města, uvnitř 
sídlišť bytových domů i v lokalitách s převažující zástavbou rodinných domů. 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  
++ kvalitní plochy veřejných prostranství a jejich výborná dostupnost ve městě 

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) 

Strakonice 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Strakonice x x x x  
     Dražejov x x x x  
     Hajská x x    
     Modlešovice x x    
     Střela 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 

++ spojení autem do centra Strakonic  
++  městská hromadná doprava obsluhující celé území města vč. osad 
++  výborná dostupnost zastávek v obci 
++ železnice a železniční nádraží ve městě 

 
I5-I8 

++  napojení obce na vodovod  
++ napojení obce na kanalizaci 
++  ČOV obsluhující většinu území města 
++ plynofikace většiny území města 

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 

Strakonice 93,54 98,56 93,71 93,87 94,93 91,23 92,41 90,84 89,64 
 

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 

Strakonice % 6,32 7,51 6,28 8,10 6,73 5,61 5,35 3,24 3,33 3,15 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

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

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Strakonice 9,1 12,4 3,2 
 

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 
Strakonice 2001 72,2 27,8 9,4 2011 62,0 38,0 8,8 

 
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 
Strakonice 2001 76,2 23,8 25,4 2011 78,8 21,2 16,8 

 

J1-J4 

-/+ mírně podprůměrná míra podnikatelské aktivity a její dlouhodobá vyrovnanost 
+ cca průměrný počet nezaměstnaných osob, dlouhodobě klesající trend 
++ rostoucí počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, nad průměrem v ORP 
+  přibližně průměrné množství osob vyjíždějících do zaměstnání/škol 

12. Rekreace a cestovní ruch 

K1: Trasy vedoucí obcí  

Obec Typ trasy Bližší specifikace Délka (km) 
Strakonice turistické trasy pěší zelená odsazená od komunikace 6,3 

Strakonice turistické trasy pěší žlutá odsazená od komunikace 3,1 

Strakonice turistické trasy pěší zelená odsazená od komunikace 1,2 

Strakonice turistické trasy pěší žlutá odsazená od komunikace 8,7 

Strakonice turistické trasy pěší modrá odsazená od komunikace 6,9 

Strakonice turistické trasy pěší červená odsazená od komunikace 5,6 

Strakonice turistické trasy pěší červená odsazená od komunikace 1,4 

Strakonice turistické trasy pěší žlutá odsazená od komunikace 2,2 

Strakonice CT 1045 Strakonice – Písek (Strakonice, Čejetice, Sudoměř) 27 

Strakonice 
CT 1062 Březnice – Strakonice (Černíkov, Droužetice, 

Strakonice) 
47 

Strakonice 

CT 1066 Strakonice – Horažďovice (Kozlov, Střelské Hoštice, 
Horní Poříčí, Dolní Poříčí, Katovice, Pracejovice, 
Strakonice) 

19 

Strakonice 

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

28 

Strakonice CT 1260 Strakonice – Brloh (Strakonice, Řepice, Rovna) 14 

Strakonice 
CT 12 - Otavská 
cyklistická cesta 

Modrava – Zvíkovské Podhradí (Katovice, Pracejovice, 
Podskalí, Strakonice), kopíruje část trasy 1066 

151 

Strakonice 
CT 1248 - Volyňka 

Vimperk – Čkyně – Malenice – Volyně – Strunkovice - 
Strakonice 

37 

K2: počet ubytovacích zařízení v obcích ORP Strakonice 

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

Strakonice 11 12 14 12 16 14 14 14 14 14 13 

 
K1-K2 

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

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

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

Strakonice Modlešovice Zdroj požární vody - požární nádrž  

Strakonice Přední Ptákovice Zdroj požární vody - hydrantová síť ANO 

Strakonice Modlešovice Další zdroj vody - Malý rybník  

Strakonice Strakonice Zdroj požární vody - řeka Volyňka  

Strakonice Strakonice Další zdroj vody - Blatský rybník  

Strakonice Hajská Další zdroj vody - úpravna vody  

Strakonice Hajská Zdroj požární vody - řeka Otava  

Strakonice Strakonice Zdroj požární vody - řeka Otava - U hradu  
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OBEC Katastrální území Typ zdroje / název Hydrant 

Strakonice Strakonice Zdroj požární vody - řeka Otava - Na Křemelce  

Strakonice Strakonice Další zdroj vody - plavecké bazény ANO 

Strakonice Strakonice Zdroj požární vody - řeka Otava - U jatek  

Strakonice Dražejov, Virt Zdroj požární vody - řeka Otava  

Strakonice Střela Zdroj požární vody - Střelský rybník  

Strakonice Strakonice Další zdroj vody - požární nádrž Za Rájem  

Strakonice Dražejov, Virt Další zdroj vody - Na Lepci  
 

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

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Strakonice x x PO pro obce Mutěnice, Př. Zborovice, Radošovice 
     Dražejov x x PO pro obce Mutěnice, Př. Zborovice, Radošovice 
     Hajská    
     Modlešovice x x PO pro obce Mutěnice, Př. Zborovice, Radošovice 
     Př. Ptákovice x x PO pro obce Mutěnice, Př. Zborovice, Radošovice 
     Střela    

 

L1-L4 

++ dostatečné zdroje požární vody ve všech sídlech města 
+ hydrantová síť není na části území města 
++  jednotky SDH a hasičská zbrojnice ve městě i větších osadách 
+ existence stálých úkrytů obyvatelstva (pouze na území hlavního sídla) 

14. Hodnoty v území 

Hst 1    hrad s gotickou věží a pozdně gotickým kostelem sv. Prokopa 
Hst 2    Masné krámy vedle čp 142 
Hst 3    Kostel sv. Markéty a kostel sv. Václava 
Hst 4     budovy čp 44 a 45 – Papežovy domy, Velké náměstí 
Hst 5    budovy čp. 1 a čp. 55 Velké náměstí 
Hst 6    Židovský hřbitov u silnice na Drachkov 
Hst 7   Rennerovy sady s empírovým glorietem 
Hst 8   veřejný prostor Palackého nám. s barokním Mariánským sloupem 
Hst 9    stará budova továrny Fezko ul. Kochana z Prachové 
Hst 10  Zámek Střela 
Hst 11   špejchar Střela 
Hst 12   Kostel P. Marie Bolestné na Podsrpu 
Hst 13   PR Kuřidlo, PR Bažantnice u Pracejovic, PP Tůně u Hajské 
Hst 14    artézské studně severovýchodně od Hajské 
Hst 15   prameny Vodníkova studánka a U Dobré vody na Podsrpu – sever. svah Velké Kakady 
Hst 16   veřejný prostor u Stonehenge 
Hst 17   soubor usedlostí čp 1, 15, 30 v Modlešicích – vesnická památková zóna 
Hst 18   kaple na návsi v Hajské 

15. Záměry v území 

Zst 1   východní obchvat Strakonic I/4 – převzato ze ZÚR do ÚP 
Zst 2   zdvoukolejení železnice Plzeň – České Budějovice – převzato ze ZÚR do ÚP 
Zst 3   východní obchvat Strakonic – převzato ze ZÚR do ÚP 
Zst 4   vedení VVN 110 kV Strakonice Řepice – převzato ze ZÚR do ÚP 
Zst 5   průmyslová zóna Hajská – plocha vymezena v ÚP, dosud nerealizováno 
Zst 6   pěší a cyklo propojení Nového Dražejova – realizováno - hotovo 
Zst 7   severní půloblouk přeložka I/22 – realizováno – hotovo 
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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. 

Pst-1 střet záměru přeložky železniční tratě SL12 s vodním zdrojem Pracejovice – prověřit 
v ZÚR možnost alternativního vedení trasy bez negativního zásahu do vodního zdroje 

Pst-2 absence propojení okolních obcí na Strakonice – ve spolupráci s okolními obcemi 
prověřit v rámci ÚP možnosti vedení tras - maximálně využít stávající cestní síť 

Pst-3 potenciální ohroženost zástavby zrychleným odtokem vod z povodí. Kritické body 
byly stanoveny na vodním toku IDVT 10240062 (KB-046 – ID dle Povis 10804509), na 
vodním toku IDVT 10257081 (KB-078 – ID dle Povis 10805050) a na vodním toku IDVT 
10264994). Dále byl stanoven kritický bod KB0-077 (ID dle Povis 10803132) v suché 
údolnici (mimo evidovaný vodní tok). – V ÚP navrhnout opatření dle ÚS krajiny pro ORP 
Strakonice (2019) 

  

14,58

6,67

17,78

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Strašice 

1. Širší územní vztahy 

Obec Strašice se nachází na pomezí Jihočeského a 
Plzeňského kraje přibližně 15 km jihozápadně od Strakonic. 
Již v roce 1045 český vévoda Břetislav daroval obec Škůdra 
klášteru břevnovskému.  
Obec Strašice leží ve zvlněném reliéfu v podhůří Šumavy. 
Obec se rozkládá podél sinice III. třídy s velice úzkými 
veřejnými prostory mezi okapově orientovanými 
usedlostmi. Obec má setrvalý stav počtu trvale žijících 
obyvatel a kvůli špatnému dopravnímu napojení na ORP 
Strakonice je nutné z obce dojíždět do škol a zaměstnání 
neboť pracovní podmínky v okolí jsou velice chudé. Krajina 
je zemědělsky využívána, má vyvážení poměr orné půdy, 
trvalých travních porostů a lesa. Obec by se měla zaměřit 
na zkapacitnění veřejných prostorů či odklonění dopravy z centra sídla. 
 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

STRAŠICE ÚP Strašice  ÚS (A7)     

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:  
Strašice v Pošumaví, 
Škůdra  
výměra obce:    
813 ha  
z celého ORP 1,4 % 
nadmořská výška:    
585 m n. m. 
Počet obyvatel:   
187 
 

 

 

Obec Strašice je tvořena 
hlavním sídlem Strašice a 
osadou Škůdra nacházející 
se ve vzdálenosti cca 2 km 
severovýchodně od Strašic. 
Oběma sídly prochází 
komunikace III. třídy, která 
je však vzájemně 
nepropojuje.    

Nově navrhované plochy 
pro zástavbu jsou Územním 
plánem Strašice navrženy 
tak, že navazují na stávající 
zástavbu v obci, zejména 

v jižní a západní části sídla Strašice vybíhají daleko od urbanizovaného území do volné krajiny. Jedná se 
zejména o plochy smíšené obytné, plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu, plochy rekreace a plochy 
technické infrastruktury. 

 
A1-A2 

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

  

66%

28%

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 Strašice se 187 obyvateli 
spadá do kategorie „D“ – obce do 
1 000 obyvatel. Osídlení obce si 
zachovává původní historický 
tvar podél komunikací III. třídy 
procházejících sídly. Až na 
několik bytových domů si 
zástavba v obci  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 

Strašice 24,3 25,6 25,0 23,8 22,9 22,2 23,8 24,0 21,3 22,4 23,0 
 

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  

Strašice 190  22  12  10  123  72  51  45  17  28  45,1  
 

C2: Index stáří 
Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Strašice 154,2 191,7 188,0 238,9 220,0 209,5 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Strašice -19 -21 -13 7 -5 -24 -24 -17 -15 -5 0 
 
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  
Strašice 3 3 61 57 

 
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 
Strašice 74,0  19,6  -  1  

 

C1-C5 

+/- vývoj počtu obyvatel v obci je dlouhodobě vyrovnaný 
-- index stáří je vysoko nad průměrem ORP, má rostoucí tendenci 
+ počet přistěhovalých do obce převyšuje počet vystěhovalých 
-- počet dokončených bytových jednotek je zanedbatelný 

5. Příroda a krajina 

Dle územní studie krajiny zpracované pro ORP Strakonice v roce 2019 se obec nachází v krajinném 
okrsku OK15. Jedná se o rozsáhlý krajinný prostor utvářený členitou vrchovinou převážně na pararulách 
a migmatitech moldanubika, erozně denudační reliéf se zbytky zarovnaných povrchů na plochých 
rozvodích. 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.  

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

D2: Památné stromy v ORP Strakonice 
Obec Název Předmět ochrany 
Strašice Strašická lípa Lípa malolistá 

 

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

Strašice 813,5 21,4 2,6 
 

D1-D4 

- na území obce se nenachází žádná zvláště chráněná území 
+ na území obce se nachází památný strom 
+ na území obce jsou 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 řešeným územím protéká Novosedelský potok (IDVT 10256214), zvaný též 
Kolčava nebo Strašický potok. Koryto toku není regulováno, vede v původní přirozené trase s 
doprovodnou zelení. Na toku leží několik původních mlýnů, které nejsou funkční a jejich náhony jsou 
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zasypány. Dále zde pramení 4 bezejmenné vodoteče IDVT 12000056, IDVT 10268054, IDVT 12001005 
a IDVT 10282293. 

Na vodních tocích ani v jinde v ploše povodí nebyly na území katastrů stanoveny kritické body ani jiná 
problémová místa z pohledu ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod. V zájmovém 
území obce nebyla identifikována problémová místa z hlediska ohrožení zástavby zrychleným 
povrchovým odtokem. 

Pro obec Strašice nejsou navrhována žádná doporučení. 

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

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Strašice 812 6 0,74 

 

E2a: Velikost záplavových území – nenachází se 
 

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 

- 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. 
 

F2: staré zátěže a kontaminované plochy – nevyskytují se      
 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, 3 stanoviště tříděného odpadu jsou umístěna v exponovaných částech 
obce (Strašice, Škůdra, Strašice samoty). 

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  

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  
Strašice 539  339  189  274  209  6  
% z ploch v ORP 1,42 1,34 1,64 1,42 1,69 0,39 
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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 vyvážené. Oproti zemědělským půdám mírně převažují 
lesní pozemky. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Obec Strašice 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 

+ vyvážené zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
++ nadstandardní zastoupení lesních ploch 
++ zanedbatelná 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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Strašice      x x x  x  x x x  2  B 
     Škůdra         x    x x  1  C 

 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Strašice k obcím s velmi kvalitní 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 (Volenice) 30 min. Ano 
Základní škola časová s VHD (Volenice) 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 
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Veřejná prostranství v obci jsou dobře dostupná, jejich kvalita však není na dobré úrovni. Nachází se 
podél komunikací III. třídy procházejícími sídly. Jsou tvořena parkovou především zpevněnými plochami. 
 

H1-H4 

++ nadstandardní občanská vybavenost v obci 
+ dobrá dostupnost OV  
- obec neposkytuje služby OV pro širší území 
- méně 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) 

Strašice 9 8 45-55 - - - 21 25 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Strašice x x x   
     Škůdra  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 

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

 
I5-I8 

+  napojení obce na vodovod (pouze sídlo Strašice) 
++ napojení obce na kanalizaci 
++ existence ČOV v obou sídlech 
- 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 

Strašice 77,35 69,65 66,67 68,57 80,92 65,22 82,42 78,95 80,21 
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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 

Strašice % 4,17 5,79 4,03 9,52 7,14 5,36 1,79 2,56 4,24 4,07 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

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

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Strašice 1,8 0,0 -1,8 
 
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 
Strašice 2001 59,4 40,6 33,2 2011 67,3 32,7 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 
Strašice 2001 90,0 10,0 4,8 2011 100,0 0,0 2,6 

 

J1-J4 

-/+ mírně podprůměrná míra podnikatelské aktivity, rostoucí trend 
- nadprůměrný počet nezaměstnaných osob, dlouhodobě vyrovnaný trend 
-- klesající 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) 
Strašice hipostezky Hoslovice - Volenice 2,8 

Strašice hipostezky Hoslovický okruh 0,1 

K2: počet ubytovacích zařízení v obcích ORP Strakonice 

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

Strašice 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

K1-K2 

+ hypostezky na území obce, absence cyklotras a pěších tras 
+ 1 ubytovací zařízení na území obce (viz tabulka OV - kapitola 9)   

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

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

Strašice Strašice Zdroj požární vody - Požární nádrž ANO 

Strašice Škůdra Zdroj požární vody - požární nádrž  
 

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

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Strašice x x  
     Škůdra x x  
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L1-L4 

++ dostatečné zdroje požární vody v obou sídlech obce 
+ hydrantová síť v sídle Strašice 
++  jednotky SDH a hasičské zbrojnice v obou sídlech obce 
- absence stálého úkrytu obyvatelstva 

14. Hodnoty v území 

Hsš 1   malý návesní prostor s kaplí, pomníkem padlých a studní, doplněný vzrostlými lípami 
Hsš 2   dva vzrostlé duby při silnici III/17221 na jihozápadním konci Strašic 
Hsš 3   koupaliště Kolčava 
Hsš 4   kaplička na návsi ve Škůdře se vzrostlými lípami křížkem 
Hsš 5   kaplička s křížkem na mostě jihozápadně od Strašic 

15. Záměry v území 

Zsš 1   výstavba nového kempu a oprava koupaliště – v ÚP řešeno, postupně realizováno 
Zsš 2 výstavba obchodu ve Strašicích – v ÚP plochy vymezeny, nerealizováno 
Zsš 3   vybudování víceúčelového hřiště ve Strašicích – realizováno - hotovo 

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. 

Psš-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 

Psš-2 nekvalitní veřejná prostranství (návesní prostory) v obou sídlech – prověřit v ÚS 
řešení předmětných prostor 

Psš-3 absence cyklotras a pěších tras na území obce, realizovat KoPÚ, následně ve 
spolupráci s NJC a KČT prověřit možnosti vedení tras na území obce – řešit v ÚP 

  

5,42 5,33

7,94

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 98 

 

Strunkovice nad Volyňkou 

1. Širší územní vztahy 

Obec Strunkovice nad Volyňkou leží zhruba 6 km jižně od 
Strakonic a asi 4 km severně od Volyně. 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1227. 
Samotné sídlo se rozkládá na pravém západně svažitém 
břehu. Od řeky je odděleno železniční tratí a silnicí I/4, u 
které se připravuje homogenizace. Levý břeh je naopak 
orientován na individuální rekreaci. Historické sídlo se 
čtvercovou návsí je postupně rozšiřováno zejména 
východním a jižním směrem. Ve správním území obce je 
velice dobře rozvinutá síť místních a účelových komunikací 
propojujících sídlo s okolními správními územími – většina 
cest s kvalitním zpevněným povrchem. Velmi dobré dopravní 
napojení a klidovost sídla přivádí v posledních letech 
relativně velké množství zájemců o výstavbu pro bydlení. 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

STRUNKOVICE 
NAD 

VOLYŇKOU 

ÚP Strunkovice nad 
Volyňkou  

D (Z8), ÚS (Z8) 22.12.2017 řeší celé správní území obce Strunkovice 
nad Volyňkou 

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:  
Strunkovice nad 
Volyňkou  
výměra obce:    
381 ha  
z celého ORP 0,7 % 
nadmořská výška:    
442 m n. m. 
Počet obyvatel:   
131 
 

 

 

Obec Strunkovice nad 
Volyňkou si udržuje 
charakter kompaktního 
sídla, hlavní veřejná 
prostranství se nacházejí 
v centrální části obce, 
mimo hlavní silniční tah 
procházející obcí. Obcí 
prochází frekventovaná 
komunikace I. třídy.    

Nově navrhované plochy 
pro zástavbu jsou 
Územním plánem 
Strunkovice nad Volyňkou 

navrženy tak, že navazují na stávající zástavbu v obci. Jedná se zejména o plochy bydlení venkovského 
charakteru, plochy smíšené obytné a plochy technické infrastruktury. Zejména v jižní části obce jsou  
plochy pro bydlení značně předimenzované. 

 

A1-A2 

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

  

62%

36%

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 Strunkovice nad Volyňkou 
se 131 obyvateli spadá do 
kategorie „D“ – obce do 1 000 
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 
Strunkovice n/V. 28,6 27,8 26,5 28,1 29,7 29,7 29,4 30,2 33,3 32,7 34,6 

 

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  

Strunkovice 
nad Volyňkou 

128  20  12  8  85  40  45  23  9  14  42,2  

 

C2: Index stáří 
Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
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Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

Strunkovice n/V. 255,6 175,0 135,7 127,8 138,9 152,9 

C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Strunkovice n/V 9 5 11 19 22 12 26 32 31 35 38 
 

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  
Strunkovice nad Volyňkou 1 0 41 40 

 
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 
Strunkovice n/ Volyňkou 60,6  8,3  2  5  

 

C1-C5 

+/- vývoj počtu obyvatel v obci je mírně kolísavý, dlouhodobě vyrovnaný 
-/+ index stáří je nad průměrem ORP, má kolísavou, dlouhodobě klesající 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 (%) 

Strunkovice nad Volyňkou 380,6 23,2 6,1 
 
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 přiměřeně hustá síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 
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Dle územní studie krajiny zájmovým územím protéká vodní tok Volyňka, který má stanovena záplavová 
území. Z analýzy záplavového území vyplynulo, že zástavby obce není rozlivem vod ohrožena. Rozliv 
vod zatopí pouze nivu řeky Volyňky, což je považováno za přirozený a žádoucí jev. 

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem z plochy povodí nebyla na území obce 
identifikována žádná významněji problémová lokalita. Lokálně může docházet k ojedinělým problémům 
s povrchovým odtokem z jižních svahů. Pokud bude docházet k opakovaným problémům, doporučujeme 
řešit tento stav individuálně zadáním zpracování podrobnějšího posouzení. 

Jiná doporučení nejsou pro území obce doporučována. 

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

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Strunkovice n/ Volyňkou 378 7 1,85 

 

E1b: Významné vodní nádrže na území ORP Strakonice – nenachází se 
 

E2a: Velikost záplavových území  

Obec 
Výměra 
obce (ha) 

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

Strunkovice n/V. 380,6 12,1 3,2 46,1 12,1 56,6 14,9 
 

E2b: Podíl aktivních záplavových území  

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

Strunkovice nad Volyňkou 380,6 34,0 8,9 
 

E3: Protipovodňová opatření na území obce – nenachází se 
 

Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území v ORP Strakonice  
Obec Výměra obce [ha] sesuvné území [ha] sesuvné území [%] 

Strunkovice n/V. 378 0,18 4,8 
Strunkovice n/V. 378 0,05 1,2 

 
E5a: 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 realizovaná (ZÚ z větší části mimo zastavěné 
území a zastavitelné plochy) 
-/+ v obci se nacházejí záplavová území (z větší části mimo zastavěné území a 
zastavitelné plochy) 
+  žádné poddolované území  
- výskyt sesuvných území  
-  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       
 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, jedno stanoviště tříděného odpadu je  umístěno v centrální části obce. 
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F1-F3 

+ dobrá kvalita ovzduší v obci 
++  absence starých zátěží a kontaminovaných ploch 
+/- vyhovující 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  
Strunkovice n/ Volyňkou 248  106  135  131  87  7  
% z ploch v ORP 0,65 0,42 1,17 0,68 0,70 0,46 

 

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.  
 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Obec Strunkovice nad Volyňkou 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 
+ nízká potenciální ohroženost ZPF vodní erozí 
+/-  kvalitní i 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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Strunkovice n/V.        x x x   x x  1  C 
 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Strunkovice nad Volyňkou k obcím s 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 
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Typ zařízení  Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

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 části obce. Jsou tvořena parkovou 
zelení v kombinaci se zpevněnými plochami. 
 

H1-H4 

+/- vyhovující 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) 

Strunkovice n/V 27 26 8-11 9 9 9-10 8 10 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Strunkovice n/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 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 i Volyně 
++  vysoká frekvence autobusových spojů do Strakonic i Volyně 
+/-  vyhovující dostupnost zastávek v obci 
++ železnice a železniční zastávka v obci 
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I5-I8 

--  absence napojení obce na vodovod (pouze lokální zdroje) 
-- absence 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 

Strunkovice n/ Volyňkou 132,74 170,94 191,30 175,44 174,60 192,00 193,55 187,50 167,94 
 

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 

Strunkovice n/V 12,35 12,82 6,33 9,64 9,09 9,09 3,53 3,61 4,94 0,00 
 
J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

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

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Strunkovice n/Volyňkou 7,8 11,3 3,6 
 
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 
Strunkovice n/V.  2001 69,6 30,4 43,4 2011 79,4 20,6 30,4 

 

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 
Strunkovice n/V.  2001 100,0 0,0 3,8 2011 0,0 0,0 0,0 

 

J1-J4 

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

12. Rekreace a cestovní ruch 

K1b: Turistické trasy a hypostezky na území jednotlivých obcí  

Obec Typ trasy Bližší specifikace Délka (km) 

Strunkovice n/V. 
CT 1248 Volyňka 

Vimperk – Čkyně – Malenice – Volyně – Strunkovice - 
Strakonice 

37 

Strunkovice n/V. turistické trasy pěší červená odsazená od komunikace 0,4 
 

K1-K2 

+ cyklostezka procházející obcí a pěší trasa na okraji území obce, absence hypostezek 
- absence ubytovacích zařízení (viz tabulka OV - kapitola 9)   

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 



  

ÚAP ORP STRAKONICE 2020 – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE / ČÁST B – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 106 

 

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

Strunkovice nad Volyňkou Strunkovice nad Volyňkou Další zdroj vody - řeka Volyňka  

Strunkovice nad Volyňkou Strunkovice nad Volyňkou Zdroj požární vody – požární nádrž – na návsi  

Strunkovice nad Volyňkou Strunkovice nad Volyňkou Zdroj požární vody - požární nádrž – Na Líští  
 

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

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Strunkovice n/V.   Bez jednotky SDH, PO zajišťuje město Volyně 
 

L1-L4 

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

14. Hodnoty v území 

Hsv 1   kaple sv. Jana Nepomuckého na návsi včetně okolní vzrostlé zeleně 
Hsv 2   venkovská usedlost čp. 17 a 18 
Hsv 3   kvalitní cestní síť v krajině 
Hsv 4   veřejný prostor v JV části sídla s požární nádrží, kapličkou a vzrostlými lípami 
Hsv 5   dostatek liniové zeleně v zemědělské krajině 

15. Záměry v území 

Zsv 1   vybudování kanalizace a ČOV – v ÚP řešeno, nerealizováno 
Zsv 2   vybudování přeložky silnice I/4 – převzato ze ZÚR do ÚP 
Zsv 3   rozvoj občanské vybavenosti včetně sportoviště - 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 
hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití potenciálů rozvoje 

2,50
3,33

4,44

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel. 

Psv-1 střet zastavěného území (Slukův mlýn) a záplavového území řeky Volyňky – 
realizovat protipovodňová opatření – prověřit v ÚP 

Psv-2 železniční přejezd na silnici I. třídy – v ZÚR navržen nový koridor mimo železniční 
trať – převzato do ÚP  

Psv-3 absence pěších tras a hypostezek na území obce – realizovat KoPÚ, následně dle 
navrženého řešení ve spolupráci s KČT prověřit možnosti vedení tras na území obce – řešit 
v ÚP 

Psv-4 lokální biokoridor č. 3 nenavazuje na lokální síť ÚSES v obci Libětice – prověřit 
možná řešení v návaznosti na ÚS krajiny ORP Strakonice (2019) – řešit v ÚP ve spolupráci 
s obcí Libětice 

Psv-5  lokální biokoridor č. 1 nenavazuje na lokální síť ÚSES v obci Němětice – prověřit 
možná řešení v návaznosti na ÚS krajiny ORP Strakonice (2019) – řešit v ÚP ve spolupráci 
s obcí Němětice 
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Střelské Hoštice 

1. Širší územní vztahy 

Střelské Hoštice se nacházejí zhruba 5 km jihovýchodně od 
Horažďovic a 12 km severozápadně od Strakonic na levém 
břehu Otavy. 
První písemná zpráva o Hošticích pochází z doby kolem roku 
1320, kdy zdejší tvrz vlastnil Oldřich z Potštejna. 
Obec Střelské Hoštice má velmi výhodnou polohu při řece 
Otavě s výborným dopravním napojením a fungující 
veřejnou vybaveností. Předností správního území obce je 
dobrá propustnost území s poměrně hustou dopravní sítí. 
Nechybí zde cyklostezka kolem Otavy a pěší trasy spojující 
obec s blízkými Horažďovicemi. Místní části poskytují klidné 
bydlení s kvalitními veřejnými prostranstvími. Největším 
problémem obce je průtah silnice I. třídy. 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

STŘELSKÉ 
HOŠTICE 

ÚP Střelské Hoštice ÚS (B6, SV2) 11.10.2011 
řeší celé správní území obce Střelské 
Hoštice 

Změna č. 1 ÚP 
Střelské Hoštice 

schváleno zadání dne 
5.4.2017, po společném 
jednání     

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 dopravní infrastruktury D8/1.2 - 
Silnice I/22 - úsek hranice s Plzeňským 
krajem - Strakonice (západní okraj) - 
Střelské Hoštice, Katovice, Střela 
 

Koridor 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:  
Kozlov nad Otavou, 
Sedlo u Horažďovic, 
Střelské Hoštice, 
Střelskohoštická Lhota 
výměra obce:    
2092 ha  
z celého ORP 3,6 % 
nadmořská výška:    
415 m n. m. 
Počet obyvatel:   
902 
 

 

Obec Střelské Hoštice je 
tvořena hlavním sídlem 
Střelské Hoštice a dále 
osadami Kozlov nad 
Otavou, Střelskohoštická 
Lhota a Sedlo u 
Horažďovic. Všechna sídla 
jsou vzájemně propojena 
komunikací III. třídy. 

Nově navrhované plochy 
pro zástavbu jsou 
Územním plánem Střelské 
Hoštice navrženy tak, že 

navazují na stávající zástavbu v sídlech. Jedná se zejména o plochy bydlení venkovského charakteru, 
plochy veřejných prostranství, plochy výroby a skladování, plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu  
a plochy technické infrastruktury. 

 
A1-A2 

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

  

65%
16%

19%

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 Střelské Hoštice s 902 
obyvateli spadá do kategorie 
„D“ – obce do 1 000 
obyvatel. Sídlem Střelské 
Hoštice prochází 
komunikace I. třídy I/22. 
Zástavba v obci si zachovává 
vesnický ráz až poloměstský 
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 

Střel. Hoštice 43,0 42,8 41,9 41,5 43,4 43,7 42,4 42,3 42,0 42,0 43,3 

 
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  

Stř. Hoštice 892  147  77  70  583  318  265  162  72  90  42,2  

 
C2: Index stáří 

Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Střelské Hoštice 77,3 89,0 99,3 102,7 111,3 118,3 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Střel. Hoštice 64 52 38 32 24 7 4 15 31 32 43 
 
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  
Střelské Hoštice 17 19 213 213 

 
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 
Střelské Hoštice 70,5  12,0  4  10  

 

C1-C5 

+ vývoj počtu obyvatel v obci je kolísavý, od roku 2014 má mírně stoupající tendenci 
+ index stáří je pod průměrem ORP, má rostoucí tendenci 
- počet vystěhovalých z obce převyšuje počet přistěhovalých 
+ počet dokončených bytových jednotek je srovnatelný s průměrem ORP 

5. Příroda a krajina 

Dle územní studie krajiny zpracované pro ORP Strakonice v roce 2019 se obec nachází v krajinných 
okrscích OK02 a OK06. Severozápadní část obce - část Střelskohoštické pahorkatiny, je 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.  

Sídla Střelské Hoštice a Kozlov se nacházejí v prostoru úzkého, mělkého zářezu Otavy při ústí Strakonické 
kotliny v krajině na rozhraní Prácheňské a Střelskohoštické pahorkatiny. Výraznou osu území tvoří řeka 
Otava lemovaná úzkým pásem břehových porostů, jejíž údolní niva je omezena nevysokými stráněmi, 
místy zalesněnými, se skalními výchozy. Podél otavy jsou položena sídla sledující základní osu. 

D1: Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) 
Obec název typ MZCHÚ rozloha (ha) 

Střelské Hoštice Kozlovská stráň PP (*EVL) 1,22 
 
D2: Památné stromy v ORP Strakonice 

Obec Název Předmět ochrany 
Střelské Hoštice Lípa velkolistá Lípa velkolistá 

 
D3: Nadregionální prvky ÚSES  

Obec Výměra obce (ha) ÚSES (ha) ÚSES (%) 
Střelské Hoštice 2 092,1 97,0 4,6 

 
D1-D4 

+ na území obce se nachází zvláště chráněná území 



  

ÚAP ORP STRAKONICE 2020 – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE / ČÁST B – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 112 

 

+ na území obce se nachází památný strom 
+ na území obce jsou 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 zástavbou obce protéká vodní tok Otava, který má stanovená záplavová území.  
Ze záplavového území vyplynulo, že zástavba obce je ohrožena již při průtoku Q20. Kromě Otavy protéká 
zástavbou obce ještě vodní tok IDVT 10247182, na kterém byl stanoven kritický bod KB-083 (ID dle 
Povis 10801818), který byl vyhodnocen jako rizikový pro níže ležící zástavbu. K rychlému odtoku vod z 
povodí tohoto bezejmenného toku přispívá také to, že je povodí převážně zorněné a sklonité. Do Otavy 
se v blízkosti zástavby vlévá ještě Veřechovský potok (IDVT 10273654), na kterém je také stanoven 
kritický bod KB-082 (ID dle Povis 10801822), který byl vyhodnocen jako nerizikový. Potenciálním 
problémem při zaústění tohoto toku do vodního toku Otavy je spíše zpětné vzdutí, které vznikne v době 
povodňových průtoků v korytě Otavy. Do zájmového území náleží dále místní části Střelskohoštická 
Lhota, Zadní Hoštice a Sedlo. 

V blízkosti Střelskohoštice Lhoty protéká vodní tok Březový potok (IDVT 10272879). Na tomto toku 
nejsou stanovena záplavová území, přesto lze předpokládat, že niva toku až po hranici zástavby je 
zatopena v době povodňových průtoků. V blízkosti této popisované místní části se do Březového potoku 
vlévá bezejmenná vodoteč IDVT 10267388, která spolu s dalšími drobnými toky odvodňuje i místní část 
Zadní Hoštice. Touto místní části protéká bezejmenný tok IDVT 10280218, na kterém jsou stanoveny 2 
kritické body KB-081 (ID dle Povis 10802030) a KB-080 (ID dle Povis 10803339), které byly vyhodnoceny 
jako potenciálně rizikové pro zástavbu. V okolí místní části Sedlo nebyla identifikována žádná 
problémová lokalita. 

Obecným problémem zájmového území je upravenost vodních toků, nedostatečně vymezené ochranné 
pásy podél toku a nedostatek objektů zadržující vodu v krajině. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 
Je doporučeno nerozšiřovat zástavbu v záplavovém území vodního toku Otavy a dbát na důsledné 
dodržování stanovených omezení v záplavových územích dle „Vodního zákona“. I když není stanoveno 
záplavové území na vodním toku Březový potok, doporučujeme nerozšiřovat zástavbu v nivě toku a v 
nejbližším okolí toku dodržovat stanovená omezení, která jsou vymezena ve „Vodním zákoně“. 

2. Protipovodňová ochrana 
PO-011 – z územního plán obce byl převzat návrh ochranné zemní hrázky na pravém břehu Otavy nad 
mostem ve Střelských Hošticích. 

PO-012 - z územního plánu obce byl převzat návrh protipovodňových opatření v k.ú. Kozlov nad Otavou. 
Jedná se o ochrannou hráz na pravém břehu vodního toku Otava a záchytný průleh situován západně 
nad Kozlovem. 

SRN-114 – z územního plánu byl převzat návrh retenční nádrže pro ochranu zástavby obce (problém 
KB-083). Doporučujeme prověřit možnosti zvýšení ochrany celkovým posouzením celého povodí 
bezejmenného toku IDVT 10247182, protože v ÚP jsou vymezený výše v povodí na toku další vodní  
nádrže s funkcí zásobní a krajinotvornou (VN-079 a VN-080). 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 
VN-079 a VN-080 – návrh dvou vodních nádrží na vodním toku IDVT 10247182, návrh převzatý z ÚP. 
VN-081 – VN-083 – návrh tří vodních nádrží na vodním toku IDVT 10273612 s funkcí zásobní a 
krajinotvornou, návrh převzatý z ÚP. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 
REV-011 – návrh revitalizace vodního toku Březový potok (IDVT 10272879). Vymezený úsek měří cca 
6.1 km. Úsek k revitalizaci začíná na soutoku Březového potoku a Otavy a končí až na katastru obce 
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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-085 – návrh revitalizace vodního toku IDVT 10280268. Revitalizací je myšleno odtrubnění a 
vytvoření mělkého přírodě blízkého koryta. 

REV-086 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10247182. Návrh revitalizace je 
nutno dát do souladu s návrhy vodních nádrží SRN-114, VN-079 a VN-080. 

REV-087 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10276209. Revitalizací je myšleno 
mírné rozvolnění trasy a doplněné liniové vegetace. 

REV-088 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10280218 (západně od místní části 
Zadní Hoštice). Revitalizací je myšleno odtrubnění a vytvoření mělkého přírodě blízkého koryta. 

REV-089 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10280218 (východně od místní 
části Zadní Hoštice). Revitalizací je myšlena celková úprava trasy koryta, které je v současné chvíli 
přimknuté silnici. 

REV-090 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10267388. Revitalizací je myšleno 
odtrubnění zatrubněného úseku mezi vodními nádržemi a mírné rozvolnění koryta včetně zvýšení 
členitosti v polní trati severně nad místní části Zadní Hoštice. 

REV-091 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10240918. Revitalizací je myšleno 
doplnění liniové vegetace a rozšíření ochranné travnatého pásu podél vodního toku. REV-092 – návrh 
revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10273612. Revitalizací je myšleno snížení kapacity 
koryta s podporou rozlivu vod do nivy, vybudování menších průtočných tůní nebo mokřadů. 

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

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Střelské Hoštice 2 083 50 2,40 

 

E1b: Významné vodní nádrže na území ORP Strakonice 
 

E2a: Velikost záplavových území  

Obec 
Výměra 
obce (ha) 

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

Střelské Hoštice 2 092,1 61,3 2,9 71,8 3,4 76,5 3,7 

 
E2b: Podíl aktivních záplavových území  

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

Střelské Hoštice 2 092,1 70,2 3,4 
 

E3: Protipovodňová opatření na území obcí  
obec typ 

Střelské Hoštice Pevné konstrukce (ohrázování toku) 
 

Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území v ORP Strakonice – nenachází se  
 

E5a: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 

E6: Ložiska nerostných surovin – nevyskytují se 
 

E1-E6 

+ průměrné zastoupení vodních ploch na území obce 
+ protipovodňová opatření – částečně realizovaná 
- v obci se nacházejí 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 

V centrální části obce Střelské Hoštice jsou mírně zhoršené podmínky polétavého prachu PM10, 
související s průtahem frekventované silnice I/22. 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 – nenachází se      
 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, 9 stanovišť tříděného odpadu (6x Střelské Hoštice, 1x Kozlov, 1 x 
Sedlo, 1x Střelskohoštická Lhota) je  umístěno v exponovaných částech sídel. 

F1-F3 

-/+ mírně zhoršená 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  
Střelské Hoštice 1 480  1 051  403  604  363  50  
% z ploch v ORP 3,89 4,14 3,50 3,12 2,93 3,26 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 3,6 % 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 jihozápadní část území obce Střelské Hoštice je potenciálně ohrožena vodní erozí. Ohrožení půd 
větrnou erozí je minimální. 

G4: Kvalita půdy  

Na území obce jsou takřka 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 (pouze na části území) 
+/-  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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Střelské Hoštice x x    x x x x x 2/200 x x x  6 x A 
     Kozlov                1  D 
     Sedlo             x   1  D 
     Střels. Lhota             x   1  D 

 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Střelské Hoštice 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 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 v centrálních částech sídel. 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 
++ 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) 

Střels. Hoštice 16 15 18-25 4 4 13-14 12 13 
 

Technická infrastruktura 
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I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Střelské Hoštice x x x x  
     Kozlov x x x x  
     Sedlo x x    
     Střels. Lhota 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 Strakonic a okolí 
++  vysoká frekvence autobusových spojů do Strakonic a okolí 
+  dobrá dostupnost zastávek v obci 
+  železnice v obci, vlaková zastávka mimo hlavní sídlo Stř. Hoštice 

 
I5-I8 

++  napojení obce na vodovod  
++ napojení obce na kanalizaci 
+ ČOV v sídlech Stř. Hoštice a Kozlov 
+ plynofikace sídel Stř. Hoštice a Kozlov 

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 

Střelské Hoštice 82,06 87,35 79,10 80,09 76,48 85,23 84,47 82,96 89,80 
 

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 

Střels. Hoštice % 9,60 9,71 6,70 7,57 6,20 6,02 5,23 2,77 2,77 3,43 
 
J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

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

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Střelské Hoštice 3,5 5,4 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 
Střelské Hoštice 2001 75,3 24,7 30,3 2011 73,0 27,0 25,0 
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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 
Střelské Hoštice 2001 88,2 11,8 8,5 2011 95,0 5,0 4,5 

 

J1-J4 

-/+ mírně podprůměrná 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/podprůměrné do škol 

12. Rekreace a cestovní ruch 

K1: Turistické trasy a hypostezky na území obce 

Obec Typ trasy Bližší specifikace Délka (km) 
Střelské Hoštice turistické trasy pěší žlutá 0,0 

Střelské Hoštice turistické trasy pěší červená místní 0,0 

Střelské Hoštice turistické trasy pěší červená odsazená od komunikace 4,7 

Střelské Hoštice turistické trasy pěší žlutá 3,2 

Střelské Hoštice 

CT 1066 (12) 
Otavská CC 

Strakonice – Horažďovice (Kozlov, Střelské Hoštice, 
Horní Poříčí, Dolní Poříčí, Katovice, Pracejovice, 
Strakonice) 

19 

K2: počet ubytovacích zařízení v obcích ORP Strakonice 

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

Střel. Hoštice 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 
 

K1-K2 

++ pěší trasy a cyklostezka na území obce, absence hypostezek 
++ ubytovací zařízení s kapacitou 200 lůžek (viz tabulka OV - kapitola 9)   

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

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

Střelské Hoštice Střelské Hoštice, Kozlov Zdroj požární vody - řeka Otava ANO 

Střelské Hoštice Střelské Hoštice Další zdroj vody - požární nádrž ANO 

Střelské Hoštice Zadní Hoštice Zdroj požární vody - rybník u silnice  

Střelské Hoštice Střelskohoštická Lhota Zdroj požární vody - požární nádrž  

Střelské Hoštice Střelskohoštická Lhota Další zdroj vody - Březovský potok  

Střelské Hoštice Sedlo Zdroj požární vody - požární nádrž v obci  
 

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

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Střelské Hoštice x x  
     Kozlov x x  
     Sedlo x x  
     Střels. Lhota    

 

L1-L4 

++ dostatečné zdroje požární vody v sídlech obce 
+ hydrantová síť v sídlech Stř. Hoštice a Kozlov 
++  jednotky SDH a hasičské zbrojnice v obci 
- absence stálého úkrytu obyvatelstva 
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14. Hodnoty v území 

Hsh 1   kostel sv. Martina 
Hsh 2   zámek Střelské Hoštice s parkem u Otavy 
Hsh 3   mohylník – hradiště Kozlov 
Hsh 4   veřejné prostranství před základní školou 
Hsh 5   pomník rudoarmějců na vršku Dominka 
Hsh 6   Otavská cyklostezka úsek Horažďovice – Střelské Hoštice 
Hsh 7   alej podél sinice I/22 ze Střelských Hoštic směrem na Poříčí 
Hsh 8   hospodářský dvůr z přelomu 19. a 20. mezi Zadními Hošticemi a Sřelskohoštickou 
Lhotou 
Hsh 9   rybníček s prostranstvím v jihozápadní části Sřelskohoš. Lhoty 
Hsh 10   návesní prostor ve Střelskohoštické Lhotě s kapličkou sv. Jana Nepomuckého 
Hsh 11   návesní prostor s kaplí sv. Václava v Kozlově 
Hsh 12   návesní prostor s kapličkou a požární nádrží v Sedle 
Hsh 13   přírodní památka Kozlovská stráň 
Hsh 14   alej při silnici III/02215 ze Střelskohoštické Lhoty do Sedla 
Hsh 15   boží muka na jižní straně Sedla při silnici III/02215 
Hsh 16   atletický krosový areál na severozápadě od Střelských Hoštic 

15. Záměry v území 

Zsh 1   vybudování ČOV v části Střelskohoštická Lhota a Sedlo – v ÚP řešeno, nerealizováno 
Zsh 2   obchvat silnice I/22 na severovýchodě Střelských Hoštic – převzat ze ZÚR do ÚP 
Zsh 3   vybudování retenčních nádrží východně od Stř. Hoštic - v ÚP řešeno, nerealizováno 
Zsh 4   el. vedení 110 kV Strakonice – Střelské Hoštice – převzat ze ZÚR do ÚP 
Zsh 5   zdvoukolejení železnice Plzeň – České Budějovice – převzat ze ZÚR do ÚP 
Zsh 6   přeložka silnice III/02215 v místní části Zadní Hoštice - v ÚP řešeno, nerealizováno 
Zsh 7   ochranná hrázka a záchytný průleh v místní části Kozlov - 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. 

12,08

9,33 9,44

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Psh-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 

Psh-2 střet ochranného pásma vodního zdroje s rozvojovými plochami pro bydlení - 
prověřit v ÚP nové vymezení bez střetu 

Psh-3 nebezpečný úsek vedení cyklotrasy 1066 (12) centrem obce po silnici I/22, 
nekultivovaný návesní prostor při silnici I/22 - revitalizovat a upravit veřejný prostor s 
přihlédnutím na nutnost bezpečného pohybu cyklistů – prověřit v ÚS 
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Štěchovice 

1. Širší územní vztahy 

Obec Štěchovice se nachází zhruba 10 km západně od 
Strakonic na potoce „Kolčava“. 
První zpráva je z roku 1408, kdy po smrti zemana Jana 
všechen zdejší majetek připadl králi. Vesnice tehdy patřila 
ke hradu Kašperk. 
Obec Štěchovice má rozvolněný charakter zástavby 
paprskovitě se rozbíhající severním a západním směrem 
z návesního prostoru. Obec má kvalitní veřejné prostory 
s dostatkem zeleně. V obci je poskytováno základní 
občanské vybavení. Nebezpečí je spatřováno v nevhodně 
zvolených rozvojových plochách a případném narušení 
novou výstavbou stávající zajímavý urbanismu sídla. 
Severně v krajině je matrix orná půda, na jihu pak převládá 
les a plochy krajinné zeleně. Obec má dobrou cestní síť zajišťující propustnost krajiny. Výhodné by bylo 
napojit stezkami obec Štěchovice směrem na Katovice k řece Otavě.  
 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

ŠTĚCHOVICE ÚP Štěchovice  
ÚS (A3, A8+B2) 6.11.2009 řeší celé správní území obce Štěchovice 

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:  
Štěchovice  
výměra obce:    
728 ha  
z celého ORP 1,3 % 
nadmořská výška:    
435 m n. m. 
Počet obyvatel:   
215 
 

 

 

 

Obec Štěchovice si udržuje 
charakter kompaktního 
sídla, hlavní veřejná 
prostranství se nacházejí 
v jižní, klidové části obce. 
Severním okrajem obce  
prochází komunikace II. 
třídy.    

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

obytné, plochy občanského vybavení a plochy výroby a skladování. 

 
A1-A2 

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

  

63%

28%

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 Štěchovice s 215 
obyvateli spadá do kategorie 
„D“ – obce do 1 000 obyvatel. 
Osídlení obce si zachovává 
původní historický tvar podél 
Novosedelského potoka. 
Zástavba v obci si zachovává 
vesnický ráz až na několik 
výjimek (bytových domů). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Štěchovice 27,2 29,5 30,5 31,2 31,5 30,6 31,6 30,8 30,8 30,8 29,5 

 
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  

Štěchovice 220  33  16  17  139  75  64  48  21  27  43,1  
 
C2: Index stáří 

Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Štěchovice 63,4 70,7 89,2 91,9 143,8 169,0 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Štěchovice -5 -9 -7 -17 -14 -12 -14 -8 -18 -21 -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  
Štěchovice 2 2 56 55 

 
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 
Štěchovice 69,3  11,1  -  1  

 

C1-C5 

+/- vývoj počtu obyvatel v obci je kolísavý, od roku 2001 je stav prakticky vyrovnaný 
-- index stáří je vysoko nad průměrem ORP, má rostoucí tendenci 
- počet vystěhovalých z obce převyšuje počet přistěhovalých 
-- počet dokončených bytových jednotek je minimální 

5. Příroda a krajina 

Dle územní studie krajiny zpracované pro ORP Strakonice v roce 2019 se obec nachází na rozhraní 
krajinných okrsků OK13 a OK15.  

Severozápadní část včetně urbanizovaného území sídla Štěchovice leží v prostoru utvářeném plochou 
pahorkatinou s mírně zvlněným erozně denudačním povrchem. Území je jen nepatrně zalesněné 
především borovými monokulturami, převažuje zemědělská krajina s převahou orné půdy uspořádané 
do scelených bloků, místy mozaika luk, pastvin a polí, členěná potoky doprovázenými pásy vzrostlé 
zeleně, na mnoha úsecích. Převažují zemědělské vsi situované do závěrů údolí drobných toků (Kalenice), 
v okrajích území do svahů (Kladruby, osady Svatá Trojice, Ovčín) a k vodním tokům (Štěchovice). Okraje 
jsou nereprezentativní části okrsku na rozhraní se sousední krajinou Strakonické kotliny a navazujících 
vrchovin. Sídla si zachovala svůj tradiční venkovský charakter s převažující zástavbou tradičních statků 
v původním historickém prostorovém uspořádání. Mezi významné kulturní hodnoty v krajině patří 
především fragmenty mezí v krajině, prostor zámku ve Štěchovicích. Specifickou hodnotou jsou skalky 
a balvany v krajině a na návrších. 

Jihovýchodní část území se nachází v rozsáhlém krajinném prostoru utvářeném členitou vrchovinou se 
zbytky zarovnaných povrchů na plochých rozvodích. 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.  

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

D2: Památné stromy – nenachází se 
 

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

Štěchovice 728,1 0,1 0,0 
 
 

 



  

ÚAP ORP STRAKONICE 2020 – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE / ČÁST B – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 124 

 

D1-D4 

- na území obce se nenachází žádná zvláště chráněná území 
- na území obce se nenachází památné stromy 
-- na území obce nejsou prakticky 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 Novosedelský potok (IDVT 10256214), do 
kterého je v zástavbě zaústěn vodní tok Kalenický potok (IDVT 10245146). Novosedelský potok má 
stanovena záplavová území, ze kterého vyplynulo, že zástavba obce je ohrožena rozlivem vod již při 
průtoku Q20. 

Na Kalenickém potoce (IDVT 10245146) byl na hranici zástavby stanoven kritický bod KB-084 (ID dle 
Povis 10803342), který byl vyhodnocen jako nerizikový. Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným 
povrchovým odtokem mohou představovat potenciální riziko pro zastavěnou část obce severní a jižní 
svahy (OZO-106 a OZO-107). 

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

2. Protipovodňová ochrana 
OZO-106 a OZO-107 – doporučujeme řešit problémové svahy návrhem protierozních opatření. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch - Nejsou vymezeny. 
4. Revitalizace vodních toků a niv 
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. 

REV-051 – návrh revitalizace vodního toku IDVT 10276378. Revitalizací jsou myšleny lokální úpravy na 
toku 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 
Štěchovice 729 6 0,82 

 

E2a: Velikost záplavových území – nevyskytují se 
 

E3: Protipovodňová opatření na území obcí  
obec typ 

Štěchovice Úpravy toků 
 

Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území v ORP Strakonice – nevyskytují se  
 

E5a: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 

E6: Ložiska nerostných surovin  
Obec lokalita Nerost Surovina 

Štěchovice Štěchovice   Stavební kámen 
Štěchovice Štěchovice 2 pararula - rula Stavební kámen 

 
 
E1-E6 

- nevýznamné zastoupení vodních ploch na území obce 
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+ protipovodňová opatření – nejsou potřebná 
++ v obci se nenacházejí žádná záplavová území 
+  žádné poddolované území  
++ absence sesuvných území a starých důlních děl 
++  existence 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 
- 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  
Štěchovice 443  334  100  286  240  6  
% z ploch v ORP 1,16 1,32 0,87 1,48 1,94 0,39 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 1,3 % 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 

Zejména severozápadní část obce Štěchovice je  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 
++ nadstandardní zastoupení lesních ploch 
- potenciální ohroženost ZPF vodní erozí 
+/-  kvalitní i méně kvalitní půdy, méně příznivá oblast z hlediska výnosnosti zem. půdy 

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

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

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Štěchovice 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 (Volenice) 30 min. Ano 
Základní škola časová s VHD (Volenice) 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) 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 

+/- 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) 

Štěchovice 10 10 23-28 - - - 12 15 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  
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Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Štěchovice 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 

+/- vyhovující spojení autem do Strakonic a okolí 
+  vyšší frekvence autobusových spojů do Strakonic a okolí 
+/- vyhovující 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 

Štěchovice 58,30 58,30 53,57 62,78 49,11 44,84 40,18 50,00 55,81 
 

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 

Štěchovice 8,97 11,84 10,00 8,81 5,23 3,27 3,27 1,97 2,05 2,16 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

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

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Štěchovice 2,7 8,1 5,4 
 

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 
Štěchovice 2001 78,7 21,3 50,2 2011 73,2 26,8 24,3 

 
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 
Štěchovice 2001 100,0 0,0 4,7 2011 100,0 0,0 1,3 

 

J1-J4 
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- podprůměrná míra podnikatelské aktivity, dlouhodobá vyrovnanost 
++ podprůměrný počet nezaměstnaných osob, dlouhodobě klesající trend 
+ rostoucí počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, mírně 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) 
Štěchovice hipostezky Volenice - Dolní Poříčí 4,2 

 

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 

Štěchovice Štěchovice Zdroj požární vody - potok v obci Kolčava ANO 
 

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

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Štěchovice x x  
 

L1-L4 

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

14. Hodnoty v území 

Hšt 1   návesní prostor s kaplí s vyobrazením panny Marie Sušické, křížkem, vzrostlou zelení  
a s parterem venkovských usedlostí 
Hšt 2   kontribuční sýpka na návsi 
Hšt 3   archeologické stopy tvrze Krčohrad 
Hšt 4   zámek Štěchovice 
Hšt 5   Kaplička zasvěcená Sv. Janu Nepomuckému a hájek na vršku severně od obce u 
silnice II/172 
Hšt 6   ozeleněná niva Novosedelského potoku v intravilánu obce 
Hšt 7   kaskáda nádrží s koupalištěm jihovýchodně od obce 
Hšt 8   ovocná alej ze Štěchovic na Lipici 
Hšt 9   charakter jednot Lipnice a Dřetiny 

15. Záměry v území 

Zšt 1   vybudování ČOV a nové oddílné kanalizace – v ÚP řešeno, nerealizováno 
Zšt 2   plynofikace obce – v ÚP trasy vymezeny, nerealizováno z důvodu malé poptávky 

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. 

Pšt-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 

Pšt-2 potenciální ohroženost zástavby zrychleným povrchovým odtokem – navrhnout 
opatření dle ÚS krajiny pro ORP Strakonice (2019) 

Pšt-3 realizovat KoPÚ a na základě výsledků navrhnout zlepšení stavu cestní sítě 

Pšt-4 absence cyklotras a pěších tras na území obce (propojení směr Katovice, směr 
Kladruby) – ve spolupráci s NJC a KČT prověřit možnosti vedení tras na území obce – řešit 
v ÚP 

  

2,08

4,67

2,22

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Štěkeň 

1. Širší územní vztahy 

Městys Štěkeň leží zhruba 6 km východně od Strakonic na řece 
Otavě. První historická zmínka pochází z roku 1318. 
Městys Štěkeň je dobře dopravně napojen na nedaleké město 
Strakonice. V obci je veškerá potřebná vybavenost a možnost 
krátkodobé rekreace. Velkou předností je štěkeňská základní škola. 
Městys Štěkeň se rozkládá kolem silnice III/1406 a nemá klasický 
návesní prostor. Z centrálního prostoru vybíhají dvě radiály 
severním (nová zástavba se školou) a jižním směrem (historická 
část s venkovskými usedlostmi). Krajina v okolí Štěkně je převážně 
zemědělsky využívaná s dobrou cestní sítí. Výhodné by bylo najít 
využití několika chátrajících objektů v obci, která jinak splňuje 
všechny aspekty pro klidné bydlení a kvalitní životní prostředí. 
 

Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP Účinnost Řešený rozsah území 

ŠTĚKEŇ 

ÚPO Štěkeň  4.1.2005 řeší nejbližší okolí městyse Štěkeň 
Změna č. 1 ÚPO 
Štěkeň   15.12.2006 

řeší změnu využití pozemku na obytnou 
funkci v k. ú. Vítkov u Štěkně 

Změna č. 2 ÚPO 
Štěkeň ÚS (Z.2.1.,Z.2.2.) 18.9.2010 

řeší nové zastavit. plochy pro bydlení, 
fotovol., rybník v k. ú. Štěkeň 

Změna č. 3 ÚPO 
Štěkeň   27.12.2013 

řeší novou zastavitelnou plochu bydlení 
v k. ú. Štěkeň 

Změna č. 4 ÚPO 
Štěkeň    8.5.2015 

řeší změnu využití pozemku na obytnou 
funkci uprostřed Štěkně 

Změna č. 5 ÚPO       Upuštěno od projednávání - zrušeno 
Změna č. 6 ÚPO 
Štěkeň    14.6.2018 

řeší novou zastavitelnou plochu pro 
bydlení na p. č. 288/1 v k. ú. Štěkeň 

ÚP Štěkeň v současné době připraveno veřejné projednání 
ÚS (XY.) - územní studie byla předepsána, ale uplynula podmínka jejího pořízení 
 

Územní plán obce Štěkeň 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 není navržen žádný 
koridor. 
 

Vazby na Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje 

Přes správní území obce je navržen: 

Koridor dopravní infrastruktury D11/1 -  Silnice 
I/29 - úsek Kbelnice – Dobev (západní okraj), 
nová silnice v parametrech silnice I. třídy, šířka 
koridoru 200m. 
 

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:  
Štěkeň, Vítkov u 
Štěkně  
výměra obce:    
225 ha  
z celého ORP 0,4 % 
nadmořská výška:    
388 m n. m. 
Počet obyvatel:   
824 
 

 

 

Městys Štěkeň je tvořen 
hlavním sídlem Štěkeň a 
dále osadami Vítkov a Nové 
Kestřany nacházejícími se 
severovýchodně, resp. 
východně od Štěkně ve 
vzdálenosti cca 2,5 km. Obcí 
prochází dvě komunikace 
III. třídy propojující sídlo 
Štěkeň s oběma osadami.    

Nově navrhované plochy 
pro zástavbu jsou Územním 
plánem Štěkeň navrženy 
tak, že navazují na stávající 

zástavbu v obci. Jedná se zejména o plochy smíšené obytné, plochy výroby a skladování a plochy 
sportovně rekreační. 

 
A1-A2 

+ uspořádání území: přirozený venkovský charakter zástavby (až na výjimky) 
+ přiměřený poměr nově vymezených zastavitelných ploch oproti zastavěnému území 

  

72%

23%

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 

Městys Štěkeň s 824 obyvateli 

spadá do kategorie „D“ – obce 
do 1 000 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 

Štěkeň 62,9 57,4 57,4 56,9 57,7 57,4 56,0 57,6 58,5 58,7 57,0 
 

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  

Štěkeň  852  116  52  64  547  278  269  189  77  112  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 
Štěkeň 118,8 132,1 126,5 136,1 156,4 177,1 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Štěkeň 103 58 20 29 34 24 23 55 55 55 66 
 
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  
Štěkeň 8 11 198 213 

 
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 
Štěkeň 53,5  10,5  2  5  

 

C1-C5 

-/+ vývoj počtu obyvatel zaznamenal do r. 2001 pokles, po té už je relativně vyrovnaný 
-- index stáří je vysoko 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 se obec nachází na 
rozhraní krajinných okrsků OK05 a OK10.  

Západní část území včetně sídla Štěkeň je 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 s pedimentry. 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. 
Charakteristické je uliční a návesní uspořádání. 

Východní část území v prostoru sídel Vítkov a Nové Kestřany (okraj území Kestřanské pánve) je území 
s rovinným až ploše pahorkatinným povrchem. Pro reprezentativní část okrsku jsou charakteristické 
četné rybníky v zemědělské krajině. Ta je utvářena především scelenými bloky orné půdy, místy 
vyplněnými pastvinami a zatravněnými povrchy a přerušená lesními porosty na návrších. V krajině je 
významná absence mimolesní zeleně. Sídla na území ORP představují dva zcela odlišné útvary a to jak 
uspořádáním, tak datací vzniku, obě si však téměř intaktně zachovávají původní prostorové uspořádání 
tradičních statků a usedlostí s charakteristickými okraji humen se sady a vzrostlou zelení. 

D1: Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) 
Obec název typ MZCHÚ rozloha (ha) 

Štěkeň Štěkeň PP (*EVL) 6,02 
 

D2: Památné stromy v ORP Strakonice 
Obec Název Předmět ochrany 
Štěkeň Štěkeňské duby Skupina stromů – dub letní 2x 
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D3: Nadregionální prvky ÚSES  

Obec Výměra obce (ha) ÚSES (ha) ÚSES (%) 
Štěkeň 1 455,7 196,0 13,5 

 
D1-D4 

++ na území obce se nachází zvláště chráněná území 
++ na území obce se nachází památné stromy 
++ na území obce jsou významně zastoupeny nadregionální prvky ÚSES 
+ na území obce se nachází přiměřeně hustá síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 

Vodním recipientem celého řešeného území obce Štěkeň je řeka Otava. Řeka Otava protéká po jižním 
okraji řešeného území a spolu s jezem a říčním náhonem tvoří výrazné dominanty obce. Kapacita koryta 
je Q1-Q2, při větších průtocích se řeka rozlévá do svého inundačního území. V řešeném území protéká 
i malá vodoteč „Hlavní stoka“ (užívá se i název „Bílá voda“), přítok Vítkovského potoka. Koryto vodoteče 
je regulováno. V severní části zástavby Štěkně jsou vybudovány dvě malé vodní nádrže, napájené 
dešťovou vodou. 

Od severu k jihu podél východní hranice protéká vodní tok Vítkovský potok, na kterém je realizováno 
několik větších vodních nádrží. Do Vítkovského potoka je v průběhu trasy zaústěno několik drobných 
vodotečí. Významnější vodohospodářské problémy v zájmovém území nebyly identifikovány. 

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

2. Protipovodňová ochrana 
V případě požadavku na zvýšení protipovodňové ochrany zástavby obce před rozlivem vod z řeky Otavy 
doporučujeme zadat zpracování podrobnějšího posouzení. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 
Nové potenciální lokality nejsou vymezeny. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 
REV-093 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Vítkovský potok (IDVT 10280367). 
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 
Štěkeň 1 446 82 5,67 

 

E1b: Významné vodní nádrže na území ORP Strakonice 

 

E2a: Velikost záplavových území  

Obec 
Výměra 
obce (ha) 

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

Štěkeň 1 455,7 125,8 8,6 189,5 13,0 202,3 13,9 
 

E2b: Podíl aktivních záplavových území  

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

Štěkeň 1 455,7 146,1 10,0 

Obec Výměra obce [ha] vodní nádrž [ha] vodní nádrž [%] Název 
Štěkeň 1 455,7 11,6 0,8 Barachovec 
Štěkeň 1 455,7 18,6 1,3 Velký vítkovský ryb. 
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E3: Protipovodňová opatření na území obce - nerealizována 
 

Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území v ORP Strakonice – nenachází se  
 

E5a: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 

E6: Ložiska nerostných surovin  
Obec lokalita Nerost Surovina 

 
 
Štěkeň Štěkeň migmatit,ortorula,rula 

(KA) Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou 
výrobu - (HK) hrubá kamenická výroba; (SK) 
Stavební kámen 

 
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 ložiska nerostných surovin  

7. Kvalita životního prostředí 

F1: Kvalita ovzduší 

V centrální části obce Štěkeň 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       
Obec Lokalita 
Štěkeň Štěkeň, Vítkov 

 

F3: Odpady 

V obci se nachází sběrný dvůr, 11 stanovišť tříděného odpadu (9 x Štěkeň, 1x Vítkov, 1x Nové Kestřany) 
je  umístěno v exponovaných částech sídel. 

F1-F3 

+/- mírně zhoršená 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  
Štěkeň 877  628  206  570  381  82  
% z ploch v ORP 2,30 2,47 1,79 2,95 3,08 5,35 

 

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 nadstandardní. Oproti zemědělským půdám mírně 
převažují lesní pozemky. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 
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Východní část území městyse Štěkeň 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 

++ nadstandardní zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
++ nadstandardní 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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Štěkeň x x  x  x x  x x 1/100 x x x x 9 x A 
     N. Kestřany        x  x   x   1  D 
     Vítkov             x   1  D 

 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří městys Štěkeň 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 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 
++ výborná dostupnost OV  
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++ obec poskytuje 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) 

Štěkeň 22 22 16-22 - - - 9 11 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Štěkeň x x x   
     N. Kestřany x x    
     Vítkov 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 
++  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 Štěkeň 
- 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 

Štěkeň 88,52 102,41 100,12 109,79 111,11 101,90 98,94 103,29 100,73 
 
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 

Štěkeň 8,46 9,76 8,01 9,01 6,83 6,13 4,25 2,70 2,00 2,93 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 
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Název obce 2001 (%) 2011 (%) Rozdíl (%) 

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Štěkeň 5,2 8,4 3,2 
 

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 
Štěkeň 2001 81,1 18,9 30,4 2011 79,2 20,8 22,5 

 

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 
Štěkeň 2001 42,8 57,2 21,5 2011 37,5 62,5 6,9 

 

J1-J4 

+ mírně 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 osob vyjíždějících do zaměstnání/podprůměrné do škol 

12. Rekreace a cestovní ruch 

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

Otavská cyklistická cesta 
Modrava – Zvíkovské Podhradí (Katovice, Pracejovice, Podskalí, 
Strakonice), kopíruje část trasy 1066 

151 

CT 1067 Radomyšl – Čejetice (Osek, Jemnice, Brusy, Vítkov, Štěkeň, Čejetice) 16 
Pěší trasa  NS Klostermannova 6 

 

K2: počet ubytovacích zařízení v obcích ORP Strakonice 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Štěkeň 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

 
K1-K2 

++ pěší trasa a cyklotrasy na území obce, absence hypostezek 
++ ubytovací zařízení s kapacitou cca 100 lůžek (viz tabulka OV - kapitola 9)   

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

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

Štěkeň Štěkeň Zdroj požární vody - mlýnský náhon  

Štěkeň Nové Kestřany Další zdroj vody - Novokestřanský rybník  

Štěkeň Štěkeň Zdroj požární vody - řeka Otava ANO 

Štěkeň Štěkeň Další zdroj vody - požární nádrž (Záhořčí)  

Štěkeň Nové Kestřany Další zdroj vody - rybník Barachovec  

Štěkeň Vítkov Další zdroj vody - rybník ANO 
 
 
L2-L4: Zajištění PO - požární zbrojnice, jednotky SDH  

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Štěkeň x x  
     N. Kestřany x x  
     Vítkov x x  
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L1-L4 

++ dostatečné zdroje požární vody v obou sídlech obce 
++ hydrantová síť v sídlech Štěkeň a Vítkov 
++  jednotky SDH a hasičská zbrojnice ve všech sídlech  
- absence stálého úkrytu obyvatelstva 

14. Hodnoty v území 

Hšk 1   kostel sv. Mikuláše se hřbitovem 
Hšk 2   zámek Štěkeň se sochou sv. Jana Nepomuckého 
Hšk 3   zámecký park se Štěkeňskými duby 
Hšk 4   fara čp. 87 ve Štěkni 
Hšk 5   pomník padlým v západní části návesního prostoru se zelení 
Hšk 6   veřejný prostor se sochou Alfonse Ferdinanda Šťastného 
Hšk 7   studánka Dobrá voda 
Hšk 8   studánka Kaštanová 
Hšk 9   Hrochova studánka 
Hšk 10  alej ze Štěkně do Přeborovic 
Hšk 11   systém stok s liniovou zelení v jižní části katastru Štěkeň (bývalý rybník) 
Hšk 12   rozsáhlý návesní prostor s kaplí Panny Marie, parkem a parterem venkovských 
usedlostí ve Vítkově 
Hšk 13   kaple sv. Jana Nepomuckého v Kestřanech 
Hšk 14   unikátní jednostranná okapová kompaktní zástavba silnicovky v Nových Kestřanech 
Hšk 15   EVL Štěkeň 
Hšk 16   naučná stezka Klostermannova 
Hšk 17  kaplička před čp. 110 v části osady Slatina 

15. Záměry v území 

Zšk 1   vybudování ČOV a kanalizačních řadů v části Vítkov – v ÚP řešeno, nerealizováno 
Zšk 2   plynofikace obce – v ÚP řešeno, nerealizováno z důvodu malé poptávky 
Zšk 3 úprava návesního prostoru (vybudování parkoviště a odpočinkové zóny) – vypracovány 
studie předmětného prostoru v několika variantách, zatím nerealizováno 
Zšk 4 revitalizace prostoru po čp. 4 – záměr byl již 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. 

 

 

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 

8,75 9,33
11,11

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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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. 

Pšk-1 místní část Nové Kestřany je katastrálně nevhodně rozdělena podél silnice III/1406 
a část obce tak náleží do správního území obce Kestřany (ORP Písek) - problém řešit ve 
spolupráci s katastrálním úřadem a sousední obcí Kestřany, následně upravit ÚP 

Pšk-2 střet záplavového území a zastavěného území – navrhnout protipovodňová 
opatření, prověřit v ÚP  

Pšk-3 absence komunitního centra v sídle Štěkeň (KD v sídle Nové Kestřany ve vzdálenosti 
cca 3 km od Štěkně 

  



  

ÚAP ORP STRAKONICE 2020 – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE / ČÁST B – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 141 

 

Třebohostice 

1. Širší územní vztahy 

Obec Třebohostice leží zhruba 10 km severně od Strakonic 
na potoce Kolčavka. 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1357. 
Obec Třebohostice poskytuje možnost klidného a kvalitního 
bydlení s potřebnou základní občanskou vybaveností a 
možností krátkodobé rekreace a sportovního vyžití. 
Nevýhodou je nutná dojížďka do práce a školských zařízení 
do vzdálených větších měst – Strakonice, Blatná. Lehce 
zvlněná krajina kolem Třebohostic je zemědělsky 
využívána s poměrně vyváženou skladbou trvalých 
travních porostů, polí lesů a vodních ploch. Základní kostru 
cestní sítě v krajině by bylo vhodné doplnit tak, aby byla 
zajištěna i návaznost na okolní sídla.  
 

Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

TŘEBOHOSTICE 
ÚP Třebohostice ÚS (Lokalita 14) 24.10.2008 řeší celé správní území obce  
Změna č. 1 ÚP 
Třebohostice 

na základně zpřávy o 
uplatňování     

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 ZVN 400 kV (E21) 
 

Vazby na Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje 

Přes správní území obce je navržen: 

Koridor technické infrastruktury Ee36 - 
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:  
Třebohostice, Zadní 
Zborovice 
výměra obce:    
969 ha  
z celého ORP 1,7 % 
nadmořská výška:    
484 m n. m. 
Počet obyvatel:   
321 
 

 

Obec Třebohostice je 
tvořena hlavním sídlem 
Třebohostice a osadou Zadní 
Zborovice ležící cca 1 km 
západně od Třebohostic. 
Obě sídla spojuje silnice II. 
třídy, přičemž sídlo 
Třebohostice křižuje ještě 
silnice III. třídy. 

Nově navrhované plochy pro 
zástavbu jsou Územním 
plánem Třebohostice 
navrženy tak, že navazují na 
stávající zástavbu v sídlech. 

Jedná se zejména o plochy bydlení venkovského charakteru, plochy občanského vybavení a plochy 
technické infrastruktury. 

 
A1-A2 

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

  

74%

23%
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 Třebohostice s 321 
obyvateli spadá do kategorie 
„D“ – obce do 1 000 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 

Třebohostice 29,5 30,4 31,3 32,6 31,3 31,2 31,2 30,9 31,6 32,0 32,9 

 
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  

Třebohostice 319  48  20  28  210  103  107  61  32  29  42,5  
 
C2: Index stáří 

Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Třebohostice 110,0 100,0 101,9 103,6 120,8 142,2 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Třebohostice 10 11 15 14 16 14 19 15 9 14 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  
Třebohostice 1 2 78 81 

 
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 
Třebohostice 69,0  10,0  3  6  

 

C1-C5 

+ vývoj počtu obyvatel je kolísavý, v posledních letech má mírně rostoucí 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 OK03. Jedná se o západní okraj Radomyšlské pahorkatiny převážně v povodí Kolčavky s 
přechodovou nereprezentativní částí přecházející do prostoru Březového potoka. Území je tvořeno 
plochou pahorkatinou představující rozčleněný erozně denudační povrch vymezený na severu a východě 
charakteristickými strukturními hřbety, místy se suky a svědeckými vrchy. Charakteristická jsou 
nevýrazná často zalesněná návrší. Krajinný prostor utváří nepravidelná mozaika scelených bloků orné 
půdy střídajících se s kulturními loukami a pastvinami, členěná místy fragmenty dochovanými mezí a 
remízků a rybníky. Specifické jsou v území pravidelně vysázené pásy větrolamů orientované ze severu 
k jihu a místy se vyskytující kamenné snosy a balvany vytvářející remízky výrazně ovlivňující obraz 
krajiny. Pro území jsou charakteristické poměrně velké zemědělské vsi s centrálním návesním prostorem, 
charakteristické především zemědělskými statky a dvory uspořádanými v pravidelných a doposud 
dochovaných formacích okolo návsi a z návsi vycházejících komunikacích. V zástavbě převažuje 
klasicistní dům jen výjimečně lze v sídlech spatřit charakteristické tvarosloví selského baroka.  
 

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  

Dle územní studie krajiny je hlavním recipientem odvodňujícím převážnou část území potok Kolčavka, 
který také protéká zástavbou Třebohostic. Na toku je jihovýchodně od zástavby realizována větší vodní 
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nádrž (Trávnický rybník). Na vstupu toku do zástavby Třebohostic byl stanoven kritický bod KB-087 (ID 
dle Povis 10801814), který indikuje možnost potenciálního ohrožení níže ležící zástavby. Druhým 
kritickým bodem, který je také stanoven na vodním toku Kolčavka, je KB-086 (ID dle Povis 10804759) 
na hranici zástavby místní části Chalupy. Tento kritický bod byl vyhodnocen jako nerizikový. 

Vodní tok Kolčavka po hranici zástavby má poměrně přirozený charakter, opakem je úsek toku pod 
zástavbou (jihovýchodně), kde je tok regulován, zahlouben a částečně opevněn. V této lokalitě je do 
toku zaústěna drobná vodoteč IDVT 10274270. Tato vodoteč je v úseku polní tratě pod silnici II/139 
zatrubněna. Další bezejmenné vodní toky nabírá Kolčava v k.ú. Zadní Zborovice. Jedná se o toky IDVT 
10256114 a 10246345, které pramení v okolí zástavby místní části Zadní Zborovice. 

Z hlediska ohrožení zástavby povrchovým odtokem bylo v zájmovém území identifikováno několik 
problémových lokalit. OZO-108 a OZO-109 byly stanoveny na zalesněných svazích severně nad 
zástavbou Zadní Zborovice. OZO-110 je stanoven na svahu nacházející se západně od zástavby 
Třebohostic a OZO-111 je stanoven na svahu severovýchodně od zástavby Třebohostic. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby 
V lokalitách, kde je identifikován potenciální vznik zrychleného povrchového odtoku doporučujeme 
podmínit rozšiřování zástavby vyřešením ochrany před přítokem povrchových vod. 

2. Protipovodňová ochrana 
OZO-108 – OZO-111 – v problémových lokalitách je v ÚP navrhováno řešení pro zachycení a svedení 
vod do recipientu. Doporučujeme návrhy podrobněji rozpracovat a následně realizovat. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 
VN-86 až VN-90 - z územního plánu obce byl převzat návrh vodních ploch (dle ÚP obce 15, 17-19, 28). 
Dvě z těchto ploch se nachází v k.ú. Zadní Zborovice a zbylé tři vodní plochy jsou situovány v k.ú. 
Třebohostice. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 
REV-094 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Kolčavka (IDVT 10273271). Návrhem se 
rozumí komplexní revitalizace toku a nivy, podpora rozlivu, vytvoření mělkého koryta pro průtoky do 
Q30d, rozvolnění trasy, doplnění liniové vegetace. 

REV-095 a REV-096 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodních toků IDVT 10256114 a IDVT 
10246345. Revitalizací je myšleno odtrubnění a vytvoření přírodního, členitého koryta s liniovou vegetací 
podél toku. 

REV-097 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10274270. Návrhem je odtrubnění 
a vytvoření přírodě blízkého koryta 

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

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Třebohostice 974 21 2,16 

 

E1b: Významné vodní nádrže na území ORP Strakonice 

 
E2a: Velikost záplavových území – nevyskytují se 
 

Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území v ORP Strakonice – nenachází se  
 

E5a: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 

E6: Ložiska nerostných surovin – nevyskytují se 
 
 
 

Obec Výměra obce [ha] vodní nádrž [ha] vodní nádrž [%] Název 
Třebohostice 968,6 0,0 0,0 Velké jezero 
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E1-E6 

-/+ mírně podprůměrné 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       
Obec Lokalita 

Třebohostice Třebohostice 
 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, tři stanoviště tříděného odpadu jsou umístěna v exponovaných částech 
sídel (2x Třebohostice, 1x Zadní Zborovice). 
 

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  
Třebohostice 635  442  176  340  216  21  
% z ploch v ORP 1,67 1,74 1,53 1,76 1,74 1,37 

 

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 vyvážené. Oproti zemědělským půdám mírně převažují 
lesní pozemky. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Obec Třebohostice je potenciálně slabě 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 
+ vyvážené zastoupení lesních ploch 
+ nízká potenciální ohroženost ZPF vodní erozí 
+/-  kvalitní i méně kvalitní půdy, méně příznivá oblast z hlediska výnosnosti zem. půdy 
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9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  
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Třebohostice       x x x x   x x  2  B 
     Z. Zborovice        x x x   x x  1 x C 

 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Třebohostice k obcím s kvalitní 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 (Doubravice) 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) 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 dobře dostupná. Nachází se v klidové části obce. Jsou tvořena parkovou 
zelení v kombinaci se zpevněnými plochami. 
 

H1-H4 

+ kvalitní 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) 

Třebohostice 11 10 17-24 - - - 10 12 
 

Technická infrastruktura 
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I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Třebohostice x x  x  
     Z. Zborovice 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 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 
-  absence ČOV 
++ plynofikace obou sídel 

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 

Třebohostice 72,85 77,44 70,23 69,08 74,68 88,24 86,54 94,04 84,11 
 
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 

Třebohostice % 5,58 8,72 7,22 7,14 6,25 5,73 7,14 5,00 0,97 2,86 
 
J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

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

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Třebohostice 2,5 5,7 3,2 
 

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 
Třebohostice 2001 68,6 31,4 41,2 2011 67,2 32,8 21,2 

 

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 
Třebohostice 2001 97,7 2,3 15,0 2011 100,0 0,0 7,0 
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J1-J4 

-/+ mírně podprůměrná míra podnikatelské aktivity, dlouhodobá vyrovnanost 
+ mírně 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) 
Třebohostice hipostezky Dolní Poříčí - Řepice 4,2 

Třebohostice CT 1064 Lnáře – Podolí u Radomyšle (Únice, Klínovice) 28 
 

K1-K2 

+ cyklotrasa a hypostezka na území obce, absence 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 

Třebohostice Zadní Zborovice Zdroj požární vody - koupaliště  

Třebohostice Třebohostice Zdroj požární vody - požární nádrž (koupaliště)  
 
 

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

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Třebohostice x x  
     Z. Zborovice x x  

 

L1-L4 

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

14. Hodnoty v území 

Htb 1   kaple sv. Jana Nepomuckého s křížem v návesním prostoru Třebohostic 
Htb 2   boží muka na východním okraji Třebohostic 
Htb 3   hnízdiště čápů na komíně u domu čp. 15 v Třebohosticích 
Htb 4   veřejný prostor kolem opevněného koryta potoku Kolčavka v Třebohosticích 
Htb 5   keltské hradiště Zámek 
Htb 6   humna na jižní straně Třebohostic 
Htb 7   návesní prostor v Zadních Zborovicích s kostelem sv. Ludmily se sochou, lípou, 
křížkem a pomníkem padlých 
Htb 8   koupaliště na východě Zadních Zborovic 
Htb 9   hřbitov na severu Zadních Zborovic 
Htb 10  krajinná zeleň v jižní části katastru Zadní Zborovice 
Htb 11  zelený pás táhnoucí se z jihu od Mnichova do Zadních Zborovic 

15. Záměry v území 

Ztb 1   vybudování ČOV a dostavba kanalizačních řadů v Třebohosticích i Zadních Zborovicích 
– v ÚP řešeno, nerealizováno 
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Ztb 2   protierozní ochrana intravilánu Třebohostic záchytnou stokou – v ÚP řešeno, 
nerealizováno 
Ztb 3   vodní nádrže na potoce Kolčavka – 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. 

Ptb-1 v ÚS krajiny pro ORP Strakonice (2019) identifikovány lokality ohrožené 
potenciálním vznikem zrychleného povrchového odtoku – v ÚP podmínit rozšiřování 
zástavby vyřešením ochrany před přítokem povrchových vod. 

Ptb-2 délka lokálního biokoridoru LBK 14 je cca 3 km (dle metodiky na vymezování ÚSES 
by délka neměla přesáhnout 2 km) – prověřit v ÚP, navrhnout biocentrum v trase koridoru. 

Ptb-3 střet ochranného pásma vodních zdrojů se zastavitelnými plochami na severu 
Zadních Zborovic – prověřit v ÚP, eliminovat střet  

Ptb-4 absence pěších tras na území obce (KoPÚ realizovány a ukončeny). Ve spolupráci s 
KČT prověřit možnost vedení turistických tras na území obce – řešit v ÚP 

  

7,08

5,33

2,78

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Třešovice 

1. Širší územní vztahy 

Obec Třešovice se nachází zhruba 8 km jihovýchodně od 
Strakonic. 
První písemná zmínka pochází z roku 1303. 
Obec Třešovice je kompaktní sídlo s poměrně zachovalými 
usedlostmi venkovského typu. V obci je dostatek zeleně a 
kvalitní rozlehlé veřejné prostory. Počet obyvatel je stabilní 
a obec nemá velký rozvojový potenciál, neboť v obci chybí 
základní veřejné vybavení a možnosti krátkodobé rekreace. 
Dojížďka do zaměstnání a školských zařízení je 
kompenzována klidným bydlením v obci. Krajina v okolí 
obce je velice chudá na krajinnou zeleň, ta se nachází 
pouze v návaznosti na samotné sídlo, jinak je krajinná 
matrice pole. Bylo by vhodné doplnit základní cestní síť 
v krajině o další polní cesty a připravit podmínky pro 
doplnění krajinné zeleně a vodních ploch ve správním území. 
 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP Nabytí účinnosti Řešený rozsah území 

TŘEŠOVICE ÚP Třešovice ÚS (Z5) 5.10.2010 řeší celé správní území obce Třešovice 
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:  
Třešovice 
výměra obce:    
430 ha 
z celého ORP 0,7 % 
nadmořská výška:    
459 m n. m. 
Počet obyvatel:   
77 
 
 

 

 

Obec Třešovice si udržuje 
charakter kompaktního 
sídla podél komunikací III. 
třídy, které procházejí obcí.  
Hlavní veřejná prostranství 
se nacházejí v centrální 
části obce.  

Nově navrhované plochy 
pro zástavbu jsou Územním 
plánem Třešovice navrženy 
tak, že navazují na stávající 
zástavbu v obci. Jedná se 
zejména o plochy smíšené 
obytné a plochy technické 
infrastruktury. 

 
A1-A2 

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

  

69%

30%

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 Třešovice se 77 obyvateli 
spadá do kategorie „D“ – obce do 
1 000 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 

Třešovice 16,8 18,4 17,5 19,3 19,1 19,1 19,8 17,9 18,2 17,9 17,9 
 

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  

Třešovice 79  13  8  5  50  27  23  16  9  7  43,1  
 

C2: Index stáří 
Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Třešovice 316,7 300,0 340,0 212,5 170,0 123,1 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Třešovice 3 9 10 11 7 -3 0 0 2 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  
Třešovice 0 0 22 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 
Třešovice 51,8  11,1  -  -  

 

C1-C5 

+/- vývoj počtu obyvatel v obci je dlouhodobě stabilní, poslední roky mírný pokles 
++ index stáří je pod průměrem ORP, má klesající tendenci 
+/- počet přistěhovalých do obce je prakticky shodný s počtem 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 OK18. Jedná se o prostor utvářený plochou Miloňovickou pahorkatinou na migmatitech a 
perlových rulách moldanubika 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 – 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 přiměřeně hustá síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 

Dle územní studie krajiny zástavbou obce protéká vodní tok Třešovický potok (IDVT 10280854), který  
se vlévá západně od zástavby obce do vodního toku Sudkovický potok (IDVT 10267652). Na obou tocích 
při hranici zástavby byly stanoveny kritické body KB-089 (ID dle Povis 10802956) a KB-088 (ID dle Povis 
10802953), které byly vyhodnoceny jako nerizikové pro níže ležící zástavbu. V katastru obce proběhly 
komplexní pozemkové úpravy, které řešily erozi a problémové odtoky. 
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Doporučujeme postupně realizovat navržena opatření v ploše povodí. Návrhy na vodních tocích jsou 
převzaty do grafické části ÚSK. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby - Není navrhováno žádné doporučení. 
2. Protipovodňová ochrana - Není navrhována. 
3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 
VN-117 – návrh průtočné vodní nádrže na vodním toku Sudkovický potok (IDVT 10267652). Návrh byl 
převzat z KoPÚ.  

MOK-005 – návrh mokřadu – tůně, návrh převzat z KoPÚ 

4. Revitalizace vodních toků a niv 
REV-098 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10280854, návrh zasahuje až do 
k.ú. Kuřimany. Revitalizací je myšleno rozvolnění napřímené a regulované trasy toku, zvýšení členitosti 
dna, doplnění menších průtočných tůní a provedení výsadby doprovodné vegetace. 
 

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

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Třešovice 428 7 1,64 

 

E1b: Významné vodní nádrže na území ORP Strakonice – nenachází se 
 

E2a: Velikost záplavových území – nevyskytují se 
 

E3: Protipovodňová opatření na území obcí – nejsou potřebná 
 

Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území v ORP Strakonice  
 

E5a: 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 

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 
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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  
Třešovice 367  290  73  63  25  7  
% z ploch v ORP 0,96 1,14 0,63 0,33 0,20 0,46 

 

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 nevyvážené. Oproti lesním pozemkům značně převažují 
zemědělské půdy. 
 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Zejména centrální a jihovýchodní část správního území ORP Strakonice, kam spadá i obec Třešovice je  
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 

++ nadstandardní zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
- nízké zastoupení lesních ploch 
- potenciální ohroženost ZPF vodní erozí 
-  kvalitní i méně kvalitní půdy, méně příznivá oblast z hlediska výnosnosti zem. půdy 

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  

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

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Třešovice 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 (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) 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) 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 

-- nevyhovující 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) 

Třešovice 6 6 24-29 - - - 11 14 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Třešovice 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 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 
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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 

Třešovice 85,37 96,39 116,88 142,86 115,38 102,56 116,88 88,61 90,91 
 

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 

Třešovice % 7,02 8,20 1,64 8,33 7,55 9,43 11,32 7,55 0,00 4,00 
 
J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

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

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Třešovice 3,2 7,5 4,3 
 
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 
Třešovice 2001 71,2 28,8 44,4 2011 72,2 27,8 27,3 

 

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 
Třešovice 2001 99,6 0,4 98,5 2011 100,0 0,0 43,9 

 

J1-J4 

-/+ mírně podprůměrná 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 1070 Mutěnice – Paračov (Mutěnice, Radošovice, Kapsova Lhota, Svaryšov, 
Milíkovice, Kuřimany, Paračov) 

16 

 

K1-K2 

+/- cyklotrasa na okraji 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 

Třešovice Třešovice Zdroj požární vody - požární nádrž  

Třešovice Třešovice Další zdroj vody - rybník Na Souhradí  
 

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

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Třešovice   Bez jednotky SDH, PO zajišťuje obec Miloňovice 
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L1-L4 

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

14. Hodnoty v území 

Htš 1   veřejný prostor s kaplí sv. Jana Křtitele 
Htš 2   usedlost čp. 13 
Htš 3   vrbová alej podél Zorkovického potoka západně od obce 
Htš 4   kamenný kříž s lípami na severní straně obce 
Htš 5   ozeleněné údolnice vodních toků v návaznosti na intravilán obce 
Htš 6   veřejný prostor kolem Třešovického potoka s požární nádrží a hřištěm 

15. Záměry v území 

Ztš 1   vybudování ČOV a kanalizačních řadů (splaškový řad) – v ÚP řešeno, nerealizováno 
Ztš 2   revitalizace pozemku p.č. 1501, k.ú. Třešovice – úprava rybníčku a vytvoření 
odpočinkové zóny – ÚP záměr připouští 
Ztš 3 obnova obecních lesních porostů po jejich poškození kůrovcem – ÚP záměr připouští 
Ztš 4   obnova polních cest, propojení s obcemi Jinín, Paračov, Cehnice – již 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 
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. 

Ptš-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 

Ptš-2 lokální biokoridory v západní části obce Paračov nemají návaznost na síť ÚSES v 
obci Třešovice (jih území) – prověřit v ÚP možnost provázání ÚSES (ve spolupráci s obcí 
Paračov), vycházet z doporučení ÚS krajiny pro ORP Strakonice (2019) 

0,42
4,00

-2,78

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Ptš 3 LBK 568 v západní části území Třešovic nemá pokračování na území obce Kuřimany 
- prověřit v ÚP možnost provázání ÚSES (ve spolupráci s obcí Kuřimany), vycházet 
z doporučení ÚS krajiny pro ORP Strakonice (2019)  

Ptš-4 navržený LBK 526 přesahuje maximální délku mezi dvěma biocentry (dle metodiky 
na vymezování ÚSES by délka neměla přesáhnout 2 km) – prověřit v ÚP, navrhnout 
biocentrum v trase koridoru. 

Ptš-5 revitalizovaná pěší propojení s okolními obcemi (KoPÚ realizovány a ukončeny). Ve 
spolupráci s KČT a NJC prověřit možnost vedení turistických tras na území obce – řešit v ÚP 

Ptš-6 absence základního občanské vybavenosti v obci - ÚPD občanskou vybavenost 
neomezuje (v rámci ploch smíšených obytných) - najít investora, případně využít dotační 
programy 
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Úlehle 

1. Širší územní vztahy 

Obec se nachází asi 8 km jihozápadně od města Strakonice 
a 5 km severozápadně od Volyně. 
První zmínka o obci pochází z roku 1318. 
Obec Úlehle trpí pozvolným úbytkem trvale žijících 
obyvatel, neboť není dobře dopravně napojena na větší 
města - Strakonice či Volyně. V obci chybí základní veřejná 
vybavenost a možnost krátkodobé rekreace a obyvatelé 
musí dojíždět do zaměstnání a školských zařízení. Obec, na 
druhou stranu, poskytuje kvalitní bydlení v klidném 
prostředí. Krajina je mírně zvlněna s četnými remízy a 
liniovými prvky zelně. Krajinnou matrix je pole, avšak velké 
zastoupení zde mají i trvalé travní porosty. Při dobudování 
chybějící veřejné vybavenosti by obec stabilizovala počet 
obyvatel. 
 

Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

ÚLEHLE 

ÚP Úlehle    18.2.2010 řeší celé správní území obce Úlehle 

Změna č. 1 ÚP 
Úlehle  

  14.12.2017 změna plochy č. 29 z  VS na smíšenou 
výrobní, návrh 2 komunikací 

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: 
Radkovice, Švejcarova 
Lhota, Úlehle 
výměra obce:   
655 ha  
z celého ORP 1,1 % 
nadmořská výška:   
513 m n. m. 
Počet obyvatel:  
96 
 

 

Obec Úlehle je tvořena 
hlavním sídlem Úlehle a 
dále osadami Radkovice, 
(leží cca 1 km jihozápadně 
od Úlehle) a Švejcarova 
Lhota (leží cca 2 km 
severně od Úlehle. Sídla 
Úlehle a Radkovice spojuje 
komunikace III. třídy, do 
Švejcarovy Lhoty vede 
pouze nepříliš široká místní 
komunikace.    

Nově navrhované plochy 
pro zástavbu jsou 

Územním plánem Úlehle 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, nedostatečné 
komunikační napojení osady Švejcarova Lhota. 
-/+ poměrně velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch oproti zastavěnému 
území 

  

69%

20%

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 Úlehle s 96 obyvateli 
spadá do kategorie „D“ – obce 
do 1 000 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 

Úlehle 16,6 18,3 17,2 16,2 17,1 16,5 15,1 15,3 13,9 14,3 14,6 
 

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  

Úlehle 97  13  4  9  47  27  20  37  16  21  51,1  
 

C2: Index stáří 
Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Úlehle 264,3 487,5 350,0 500,0 345,5 308,3 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Úlehle -18 -18 -23 -21 -15 -14 -23 -14 -8 2 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  
Úlehle 0 1 46 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 
Úlehle 65,8  15,9  -  -  

 

C1-C5 

-- vývoj počtu obyvatel v obci má dlouhodobě klesající tendenci 
- index stáří je vysoko nad průměrem ORP, má kolísavý vývoj 
+ 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 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 půdy je scelena do nepravidelných bloků respektujících základní 
osnovu původní historické plužiny sídel, v prostoru Libětic převažují pastviny a kulturní louky. 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 přiměřeně hustá síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 

Dle územní studie krajiny zástavbou obce protéká vodní tok IDVT 10273162, který pramení na svahu 
„Ve hloží“ v k.ú. Švejcarova Lhota. Povodí toku je velmi sklonité a střední část je zorněná. Tento stav 
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přispívá k možnému vzniku zrychleného odtoku vod z povodí. Tento fakt potvrzuje také stanovení 
kritického bodu KB-090 (ID dle Povis 10803326) na tomto toku na hranici zástavby obce. Velikost rizika 
nebyla stanovena, toto je možné až na základě podrobnějšího posouzení. 

Katastrem Radkovic protéká Nihošovický potok (IDVT 10276386). Tok protéká polní tratí a u místní části 
Radkovice u místní komunikace je nevhodně upraven, kde se tok lomí do pravého úhlu. 

V severním a východním cípu katastru Radkovic jsou realizovány průtočné vodní nádrže (vodní tok IDVT 
10242293). 

Místní část Švejcarova Lhota pod vrcholem Hůrka je pramennou oblastí bezejmenného vodního toku 
IDVT 10274327. 

V zájmovém území nebyly identifikovány významnější vodohospodářské problémy. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby - Není navrhováno žádné doporučení. 
2. Protipovodňová ochrana - Není navrhována. 
3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 
VN-118 – návrh průtočné vodní nádrže na vodním toku Nihošovický potok (IDVT 10276386) 
jihovýchodně od zástavby místní části Radkovice. Jedná se o vodní nádrž s funkcí zásobní a 
krajinotvornou. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 
REV-099 a REV-100 – návrh revitalizace dvou vymezených úseků vodního toku IDVT 10273162. 
Revitalizací je myšleno odtrubnění zatrubněných úseků vedených v polní trati a vytvoření mělkého 
přírodě blízkého koryta. 

REV-101 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10243392. Revitalizací je myšleno 
odtrubnění a vytvoření mělkého přírodního koryta. Lokálně, po podrobnějším posouzení, je možno 
doplnit revitalizaci o návrh menších tůní nebo mokřadů. 
 

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

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Úlehle 655 4 0,61 

 

E2a: Velikost záplavových území – nevyskytují se 
 

Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území v ORP Strakonice – nevyskytují se 
 

E5a: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 

E6: Ložiska nerostných surovin  
Obec lokalita Nerost Surovina 
Nihošovice Nihošovice-Úlehle Migmatit (SK) Stavební kámen 

 

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 
+  existence ložisek nerostných surovin  

7. Kvalita životního prostředí 

F1: Kvalita ovzduší 

Na většině 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. 
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F2: staré zátěže a kontaminované plochy       
Obec Lokalita 
Úlehle skládka Doubravice 

 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, celkem tři stanoviště tříděného odpadu jsou umístěna v centrálních 
částech sídel. 

F1-F3 

+ dobrá kvalita ovzduší v obci 
++  absence 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  
Úlehle 426  190  228  230  190  4  
% z ploch v ORP 1,12 0,75 1,98 1,19 1,53 0,26 

 

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 

Jižní část území obce Úlehle je  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 
+ vyvážené zastoupení lesních ploch 
-/+ potenciální ohroženost ZPF vodní erozí na části území 
+/-  kvalitní i méně kvalitní půdy, méně příznivá oblast z hlediska výnosnosti zem. půdy 

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  
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Úlehle       x   x      1  D 
     Radkovice                1  D 
     Švejcarova Lh.                1  D 
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Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Úlehle 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 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 

Ano 

   
H4: Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství v obci nejsou příliš kvalitní. Nachází se podél komunikací, které procházejí sídly. 
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 
-/+ ne příliš 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) 

Úlehle 5 5 22-28 - - - 10 13 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Úlehle x x  x  
     Radkovice x x  x  
     Švejcarova Lh.      

 

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 
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Veřejná 
infrastruktura 

 Typ dostupnosti Standard 
dostupnosti 

Soulad 

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 

- vyhovující spojení autem do Strakonic a okolí (nevyhovující z osady Švejc. Lhota) 
-  nízká frekvence autobusových spojů do Strakonic a okolí 
+/-  dobrá dostupnost zastávek v obci (nevyhovující v osadě Švejcarova Lhota) 
-  absence železnice 

 
I5-I8 

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

Úlehle 55,56 72,16 50,00 72,92 76,92 53,76 53,19 61,86 62,50 
 
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 

Úlehle % 7,02 11,11 3,85 6,67 4,44 2,22 2,33 0,00 6,67 2,13 
 
J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

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

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Úlehle 1,8 0,0 -1,8 
 

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 
Úlehle 2001 81,3 18,8 40,0 2011 61,5 38,5 13,1 

 
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 
Úlehle 2001 85,7 14,3 5,8 2011 100,0 0,0 1,0 

 

J1-J4 

- nízká míra podnikatelské aktivity, dlouhodobá vyrovnanost 
+ mírně podprůměrný počet nezaměstnaných osob, dlouhodobě klesající trend 
-- klesající počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, pod průměrem v ORP 
- nadprůměrné množství osob vyjíždějících do zaměstnání/škol 

12. Rekreace a cestovní ruch 

K1b: Turistické trasy a hypostezky na území jednotlivých obcí  
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Úlehle turistické trasy pěší žlutá odsazená od komunikace 3,5 

 
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 

Úlehle Radkovice Zdroj požární vody - požární nádrž na návsi  

Úlehle Úlehle Zdroj požární vody - požární nádrž na vsi  

Úlehle Úlehle Další zdroj vody - rybník nad vsí  

Úlehle Švejcarova Lhota Další zdroj vody - rybník na návsi  

Úlehle Švejcarova Lhota 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 

Úlehle x  Bez jednotky SDH, PO zajišťuje obec Čestice 
     Radkovice   Bez jednotky SDH, PO zajišťuje obec Čestice 
     Švejcarova Lh. x  Bez jednotky SDH, PO zajišťuje obec Čestice 

 

L1-L4 

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

14. Hodnoty v území 

Húl 1   veřejný prostor kolem návesní kapličky v Úlehli 
Húl 2   jasanové stromořadí při silnici III/1702 v severní části Úlehle 
Húl 3   návesní prostor kolem požární nádrže v Úlehli 
Húl 4   veřejný prostor kolem budovy obecního úřadu a autobusové zastávky v Úlehli 
Húl 5   veřejný prostor kolem kapličky na návsi se vzrostlou zelení a požární nádrží v 
Radkovicích 
Húl 6   návesní prostor s kapličkou ve Švejcarově Lhotě 
Húl 7   veřejný prostor s rybníkem v centrální části Švejcarovy Lhoty 
Húl 9   rozhledna na kopci Kbíl 
Húl 10   Kbílský dolmen 
Húl 11   VKP Hromadí severně od Švejcarovy Lhoty 

15. Záměry v území 

Zúl 1   výstavba ČOV v Radkovicích (s napojením sídla Úlehle) a Švejcarově Lhotě a 
vybudování kanalizačních řadů – 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. 
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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. 

Púl-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 

Púl-2 dopravní propojení osady Švejcarova Lhota s okolními obcemi je nevyhovující – 
prověřit v ÚP další možnosti dopravního řešení, případně jeho zkvalitnění 

Púl-3 realizovat KoPÚ a na základě výsledků navrhnout cestní síť, následně ve spolupráci 
s NJC prověřit možnosti vedení cyklotras na území obce – řešit v ÚP 

Púl-4 absence základního občanské vybavenosti v sídle (zejména hřiště a sportoviště) - 
ÚPD občanskou vybavenost neomezuje - najít investora, případně využít dotační programy 

  

-3,33

6,00

-3,89

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Únice 

1. Širší územní vztahy 

Obec Únice leží zhruba 6 km severozápadně od Strakonic. 
Prvním dokladem je darovací listina Bavora III. z roku 1308 
ve prospěch řádu sv. Jana Jeruzalémského.  
Obec Únice se skládá ze dvou roztroušených sídel, ve 
kterých chybí základní veřejná vybavenost. V posledních 
letech počet obyvatel vzrůstá a bylo by vhodné vybudovat 
alespoň základní technickou vybavenost pro stabilizaci 
trvale žijících obyvatel. Vzhledem k charakteru obce a 
blízkosti města Strakonice, není potřebné rozšiřovat 
občanskou vybavenost a služby, ale spíše se zaměřit na 
racionální rozvoj v mezích limitů území a charakteru 
krajiny. Díky lesnímu komplexu v jižní části katastru a 
četným remízům v krajině mají Únice vysoké zastoupení 
ekologicky stabilních prvků. 
 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

ÚNICE ÚP Únice   3.1.2013 řeší celé správní území obce Únice 
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:  
Hubenov u 
Třebohostic, Únice 
výměra obce:    
564 ha  
z celého ORP 1,0 % 
nadmořská výška:    
468 m n. m. 
Počet obyvatel:   
62 
 

 

 

Obec Únice tvoří dvě 
roztroušená nekompaktní 
sídla – Únice a Hubenov, 
ležící od sebe necelý 
kilometr v orientaci sever - 
jih. Obě sídla propojuje 
komunikace III. třídy.    

Nově navrhované plochy pro 
zástavbu jsou Územním 
plánem Únice navrženy tak, 
že doplňují proluku 
v zástavbě mezi oběma 
sídly. Jedná se zejména o 
plochy bydlení venkovského 
charakteru, plochy výroby a 

skladování a plochy občanského vybavení – sport a plochy technické infrastruktury. 

 
A1-A2 

- uspořádání území: nekompaktní charakter zástavby bez centrálního prostoru 
-- příliš velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch oproti zastavěnému území 

  

38%

40%

22%

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 Únice se 62 obyvateli 
spadá do kategorie „D“ – obce 
do 1 000 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 

Únice 7,8 7,3 7,3 9,0 8,9 9,6 11,5 10,3 10,4 10,9 11,1 
 

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  

Únice 60  3  3  -  45  27  18  12  5  7  48,4  
 

C2: Index stáří 
Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Únice 162,5 150,0 350,0 240,0 433,3 200,0 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Únice 11 12 18 18 6 8 11 14 16 17 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  
Únice 0 0 16 21 

 
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 
Únice 64,9  6,7  -  -  

 

C1-C5 

++ vývoj počtu obyvatel v obci má dlouhodobě rostoucí tendenci 
- index stáří je vysoko nad průměrem ORP, má kolísavý vývoj 
+ 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 OK18. 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 půdy je scelena do nepravidelných bloků respektujících základní 
osnovu původní historické plužiny sídel, v prostoru Libětic převažují pastviny a kulturní louky. 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  
Obec Výměra obce (ha) ÚSES (ha) ÚSES (%) 

Únice 564,2 160,7 28,5 
 
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 nepříliš hustá síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 
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Vodní režim 

Dle územní studie krajiny zájmovým územím protéká několik drobných bezejmenných vodních toků, 
které odtékají západním směrem a jsou přítoky vodního toku Kolčava, který protéká podél západní 
hranice katastru. Zástavba obce a její místní části Hubenov leží pod vrcholem Březový vrch a z hlediska 
ohrožení zrychleným povrchovým odtokem nebyla identifikována žádná významněji problémová místa. 
Problémem toků v zájmovém území je jejich regulace, napřímenost a v některých případech i zatrubnění. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby - Není navrhováno žádné doporučení. 
2. Protipovodňová ochrana - Není navrhována. 
3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 
VN-091 a VN-092 - návrh obnovy historických vodních ploch v k.ú. Únice. V severní části řešeného území 
obce je situována první z vytipovaných ploch k obnově – vhodným opatření se zde jeví realizace vodní 
nádrže s částečnou retenční funkcí, do které budou sváděny dešťové vody z přilehlého povodí. Druhý 
profil k obnově je umístěn na vodním toku Kolčava (IDVT 10273271) při západní hranici katastru. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 
REV-028 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10248350. Revitalizací je myšleno 
odtrubnění zatrubněného úseku, vytvoření přírodního mírně meandrujícího koryta a doplnění břehové 
liniové vegetace. 

REV-094 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Kolčava (IDVT 10273271). Návrhem se 
rozumí komplexní revitalizace toku a nivy, podpora rozlivu, vytvoření mělkého koryta pro průtoky do 
Q30d, rozvolnění trasy, doplnění liniové vegetace. 

REV-102 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10240102. Návrhem se rozumí 
odtrubnění a vytvoření přírodě blízkého koryta. 

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

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Únice 558 2 0,36 

 
E2a: Velikost záplavových území – nevyskytují se 
 
E3: Protipovodňová opatření na území obcí – nejsou potřebná 
 

Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území v ORP Strakonice – nenachází se 
 

E5a: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 

E5b: Dobývací prostory v ORP Strakonice 

Obec Výměra obce [ha] dobývací 
prostor [ha] 

dobývací  
prostor [%] surovina 

Únice 564,2 0,7 0,1 stavební kámen 
Únice 564,2 0,2 0,0 dolomitické vápence a vápenec 

 

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 
+/-  dobývací prostor zasahující pouze okrajově na území obce  

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 
Únice Hubenov 

 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, po jednom stanovišti tříděného odpadu je umístěno v exponovaných 
částech obou sídel. 

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  
Únice 256  228  20  303  280  2  
% z ploch v ORP 0,67 0,90 0,17 1,57 2,26 0,13 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 1,0 % z celkové rozlohy ORP je zastoupení jednotlivých ploch ve 
srovnání s jejich celkovým zastoupením v ORP výrazně nevyvážené. Oproti zemědělským půdám značně 
převažují lesní pozemky. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

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

G4: Kvalita půdy  

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

G1-G4 

-/+ nižší zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
++ nadstandardní zastoupení lesních ploch 
- potenciální ohroženost ZPF vodní erozí 
+/-  kvalitní i méně kvalitní půdy, méně příznivá oblast z hlediska výnosnosti zem. půdy 

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  
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Únice                1  D 
     Hubenov              x  1  D 

 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Únice 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 (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) 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 nejsou kvalitní, což je způsobeno především roztříštěností zástavby v území. 
Nachází se podél komunikace III. třídy procházející obcí. Jsou tvořena zpevněnými plochami. 
 

H1-H4 

+ nevyhovující občanská vybavenost v obci 
+/- vyhovující dostupnost OV  
- obec neposkytuje služby OV pro širší území 
-- nekvalitní 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) 

Únice 10 9 16-20 - - - 7 10 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  
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Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Únice  x x   
     Hubenov  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 
+  dobrá dostupnost zastávek v obci 
-  absence železnice 

 
I5-I8 

--  napojení obce na vodovod  
++ napojení obce na kanalizaci 
++  ČOV v obou sídlech 
- 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 

Únice 148,15 153,85 137,93 200,00 206,90 196,72 180,33 183,33 193,55 
 

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 

Únice 9,09 5,88 0,00 6,82 5,00 2,50 4,88 0,00 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 

Únice 5,6 16,7 11,1 
 
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 
Únice 2001 77,8 22,2 43,9 2011 70,6 29,4 26,2 

 

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 
Únice 2001 100,0 0,0 4,9 2011 0,0 0,0 0,0 
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J1-J4 

++ vysoká míra podnikatelské aktivity, rostoucí trend 
++ podprůměrný počet nezaměstnaných osob, dlouhodobě 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  
Číslo trasy Trasa Délka (km) 

CT 1064 Lnáře – Podolí u Radomyšle (Únice, Klínovice) 28 
 

K1-K2 

+ cyklotrasa 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 

Únice Hubenov  Zdroj požární vody - lom Krty  

Únice Únice Zdroj požární vody - rybník Škarohled  
 

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

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Únice x x  
     Hubenov    

 

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 

Hun 1   centrální veřejný prostot se zvoničkou, křížkem, vzrostlou lípou a parterem 
venkovských usedlostí v Únicích 
Hun 2   veřejný prostor u autobusové zastávky se vzrostlými stromy v Únicích 
Hun 3   kaplička v centrální části Hubenova 
Hun 4   výklenková kaplička při sinici III/13911 na odbočce do Únic 
Hun 5   alej podél cesty z Hubenova do obce Krty-Hradec 
Hun 6   lesní celek mezi Droužeticemi a Hubenovem 

15. Záměry v území 

Zun 1   vybudování ČOV a kanalizačních řadů – v ÚP řešeno, nerealizováno 
Zun 2   výstavba sportoviště – plocha v ÚP vymezena - nerealizováno 
Zun 3   vybudování posilujícího hydrologického vrtu pro zásobování pitnou vodou – 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. 
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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. 

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

Pun-2 absence cestní sítě v krajině - realizovat KoPÚ a na základě výsledků navrhnout 
cestní síť 

Pun-3 absence pěších tras a hypostezek na území obce ve spolupráci s KČT prověřit 
možnost vedení turistických tras – řešit v ÚP 

Pun-4 absence základního občanské vybavenosti v sídle (zejména hřiště a sportoviště) - 
ÚPD občanskou vybavenost neomezuje - najít investora, případně využít dotační programy 

Pun-5  nekvalitní plochy veřejných prostranství – posoudit v ÚS možnosti jejich revitalizace 

  

1,25

5,33 5,00

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Vacovice 

1. Širší územní vztahy 

Obec Vacovice se nachází zhruba 8 km jihozápadně od 
Volyně v podhůří Šumavy. 
První písemná zmínka je zaznamenána již roku 1292 
v královských knihách. 
Rozptýlený charakter obce Vacovice je tvořen zejména 
menšími objekty. V obci není základní veřejná vybavenost 
a možnost krátkodobé rekreace. Vzhledem k setrvalému 
stavu počtu obyvatel není nezbytně nutné rozšiřovat 
občanskou vybavenost v obci, jelikož obec nemá díky své 
poloze velký rozvojový potenciál. Krajina v okolí Vacovic je 
hodně lesnatá a skýtá velké množství krajinné zeleně 
v podobě remízů a liniových pásů zeleně. V katastru chybí 
vodní plochy, které by zvýšili biodiverzitu krajiny ve 
správním území obce. 
 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

VACOVICE ÚP Vacovice   28.8.2012 řeší celé správní území obce Vacovice 
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:  
Vacovice 
výměra obce:    
262 ha  
z celého ORP 0,5 % 
nadmořská výška:    
706 m n. m. 
Počet obyvatel:   
51 
 

 

 

Obec Vacovice tvoří 
nekompaktní, roztroušené 
usedlosti v okolí centrální 
části sídla. Veřejná 
prostranství v obci se 
nacházejí v klidových 
částech obce. Jsou tvořena 
především zpevněnými 
plochami. Do obce vede 
komunikace III. třídy, která 
zde končí. 

Nově navrhované plochy 
pro zástavbu jsou 
Územním plánem Vacovice 
navrženy tak, že doplňují 

proluky v zástavbě mezi usedlostmi, v některých případech necitlivě zasahují do volné krajiny. Jedná se 
zejména o plochy bydlení venkovského charakteru, plochy rodinné rekreace a plochy technické 
infrastruktury. 
 

A1-A2 

-/+ uspořádání území: nekompaktní charakter zástavby bez výrazného centrálního 
prostoru 
- značně velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch oproti zastavěnému 
území 

51%

17%

32%

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 Vacovice s 51 obyvateli 
spadá do kategorie „D“ – obce 
do 1 000 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 

Vacovice 24,9 26,8 26,8 26,8 27,2 23,7 22,2 19,9 18,5 19,2 19,6 
 

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  

Vacovice 51  1  -  1  27  18  9  23  11  12  56,8  
 

C2: Index stáří 
Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Vacovice 800,0 1150,0 2200,0 1900,0 2100,0 525,0 
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C3: Migrační saldo 

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

Vacovice -9 -10 -12 -11 -11 -9 -9 -8 -4 -3 -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  
Vacovice 0 0 31 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 
Vacovice 64,6  23,8  -  1  

 

C1-C5 

-- vývoj počtu obyvatel v obci má dlouhodobě klesající tendenci 
-- index stáří je vysoko nad průměrem ORP, zaznamenává veliké výkyvy 
+ 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 OK21. Jedná se o prostor závěrů údolí Peklova a Nahořanského potoka a jejich drobných přítoků 
utvářený výraznými strukturními hřbety. Krajinu tvoří reliéf členité vrchoviny na pararulách, je středně 
zalesněná především na vrcholových a svažitých částech, odlesněné prostory utváří mozaika zemědělské 
krajiny tvořící rámec vsí s rozvolněnou zástavbou s rozptýlenými okraji, jež má charakter podhorských 
až horských vsí. V krajině převažují sečením udržované kulturní louky. Sídla si v území zachovala svůj 
podhorský až horský charakter v typickém uspořádání v závěrech údolí drobných vodních toků.  

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

D2: Památné stromy – nenachází se 
 

D3: Nadregionální prvky ÚSES – prochází pouze v zanedbatelné míře po hranici s obcí Čestice 
 

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 nepříliš hustá síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 

Dle územní studie krajiny vzhledem k charakteru morfologie terénu, způsobu hospodaření v krajině, 
stavu pokryvu a umístění zástavby v terénu bylo ohrožení zástavby vyhodnoceno jako méně rizikové 
zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy povodí. Lokálně může dojít k ojedinělým problémům, 
které doporučujeme řešit individuálně. 

V zájmovém území není navrhováno žádné doporučení. 

E1a: Vodní plochy  
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Obec Výměra obce [ha] vodní plochy [ha] vodní plochy [%] 
ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Vacovice 259 0 0,00 

 
E2a: Velikost záplavových území – nevyskytují se 
 

E3: Protipovodňová opatření na území obcí – nejsou potřebná 
 

Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území v ORP Strakonice – nevyskytují se 
 

E5a: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 

E6: Ložiska nerostných surovin – nevyskytují se 
 

E1-E6 

-- minimální 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. 
 

F2: staré zátěže a kontaminované plochy – nevyskytují se    
 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, jedno stanoviště tříděného odpadu je  umístěno v severní 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  

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  
Vacovice 118  24  93  142  117  0  
% z ploch v ORP 0,31 0,09 0,81 0,73 0,94 0,00 

 

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 zemědělským půdám převažují 
lesní pozemky. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Obec Vacovice není potenciálně ohrožena vodní erozí. Ohrožení půd větrnou erozí je minimální. 

G4: Kvalita půdy  
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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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Vacovice          x      1  D 
 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Vacovice 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 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 

Ne 

   
H4: Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství v obci nejsou příliš kvalitní a vzhledem k členitosti obce je horší i jejich dostupnost. 
Jsou tvořena zpevněnými plochami s minimálním zastoupením parkové zeleně. 
 

H1-H4 

-- nevyhovující občanská vybavenost v obci 
- vyhovující dostupnost OV  
- obec neposkytuje služby OV pro širší území 
- nekvalitní plochy veřejných prostranství a jejich dostupnost v obci 

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 
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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) 

Vacovice 6 6 38-45 - - - 22 25 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Vacovice 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, dobré do Volyně 
-  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 

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 

Vacovice 80,65 35,71 38,46 39,22 41,67 42,55 100,00 58,82 78,43 
 

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 

Vacovice % 11,43 17,14 6,06 3,13 3,45 0,00 3,45 7,69 0,00 3,70 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

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

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Vacovice 1,5 1,8 0,2 
 

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 
Vacovice 2001 88,5 11,5 37,1 2011 76,9 23,1 22,4 

 

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 
Vacovice 2001 100,0 0,0 5,7 2011 0,0 0,0 0,0 

 

J1-J4 

- podprůměrná míra podnikatelské aktivity, značně kolísavý vývoj 
-/+ nadprůměrný počet nezaměstnaných osob, dlouhodobě klesající trend 
-- zanedbatelný nárůst počtu obyvatel s VŠ 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) 

Vacovice 
CT 1071 Javorník – Volyně (Volyně, Zechovice, Starov, 

Nahořany, Krušlov, Vacovice, Chvalšovice) 
20 

Vacovice turistické trasy pěší modrá odsazená od komunikace 3,0 
 
K1-K2 

++ pěší trasa a cyklotrasa 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 

Vacovice Vacovice Zdroj požární vody - požární nádrž  
 

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

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Vacovice x x  
 

L1-L4 

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

14. Hodnoty v území 

Hva 1   veřejný prostor s kapličkou, křížkem a vzrostlou zelení 
Hva 2   Dřešínská studánka v severní části katastru 
Hva 3   systém krajinné zeleně členící zemědělskou půdu zejména v jižní a východní části 
katastru 

15. Záměry v území 

Zva 1   výstavba ČOV a kanalizačních řadů – v ÚP řešeno, nerealizováno 

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. 

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

Pva-2 chybí vodní plochy jako retenční nádrže zajišťující příznivý hydrologický režim 
v krajině – prověřit v ÚP možnosti navržení vodních ploch v krajině 

Pva-3 nevyhovující dopravní propojení na silnici II. tř. č. 170. Prověřit v ÚP možnost 
rozšíření stávající komunikace a místo napojení na uvedenou komunikaci. Řešit ve 
spolupráci s obcí Dřešín. 

Pva-4 absence základního občanské vybavenosti v sídle (zejména hřiště a sportoviště) - 
ÚPD nové plochy občanské vybavenosti nenavrhuje – vymezit v ÚP potřebné plochy, 
k realizaci využít dotační programy 

Pva-5  nekvalitní plochy veřejných prostranství – posoudit v ÚS možnosti jejich revitalizace 

  

-3,75

4,67

-5,56

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Velká Turná 

1. Širší územní vztahy 

Obec Velká Turná se nachází cca 10 km severně od 
Strakonic a zhruba 4 km od Sedlice. 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1320. 
Obec Velká Turná nabízí kvalitní životní prostředí 
s kultivovanými veřejnými prostranstvími a základní 
veřejnou vybaveností. Obec by se měla zaměřit na 
dobudování technické infrastruktury, aby byl stabilizován 
počet obyvatel. V severní části katastru je významné 
rekreační zázemí u rybníka Milava, které je vhodně 
propojeno pěšími stezkami na okolní sídla. Krajina kolem 
obce je méně ekologicky stabilní s velkými bloky polí, 
krajinná matrice je orná půda s vtroušenou zelení, avšak 
severní část katastru je lesnatá a ve správním území je 
dostatek vodních ploch. 
 
 

Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

VELKÁ TURNÁ ÚP Velká Turná   26.3.2015 
řeší celé správní území obce Velká 
Turná 

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 silniční dopravy S13-část a) 

 

Vazby na Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje 

Přes správní území obce není navržen 
žádný koridor. 
 
 
 

Obec se nachází v rozvojové ose N-OS2 

 
 

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:  
Velká Turná 
výměra obce:    
760 ha 
z celého ORP 1,3 % 
nadmořská výška:    
441 m n. m. 
Počet obyvatel:   
168 
 

 

 

Obec Velká Turná 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 Velká Turná 
navrženy tak, že navazují 
na stávající zástavbu v obci. 
Jedná se zejména o plochy 
smíšené obytné, plochy 
rekreace a plochy technické 

infrastruktury. 

 
A1-A2 

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

  

71%

20%

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 Velká Turná se 168 
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. Oproti minulosti vznikl na 
území obce rozsáhlý rekreační 
areál Milavy nacházející se cca 
1,5 km severovýchodně od 
sídla Velká Turná. 

 

 
 

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 

Velká Turná 18,3 18,7 18,7 18,9 19,9 21,3 21,2 20,4 20,7 21,1 22,3 

 
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  

Velká Turná 159  21  7  14  102  59  43  36  17  19  44,6  
 

C2: Index stáří 
Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Velká Turná 82,1 82,1 96,0 118,2 142,9 150,0 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Velká Turná 22 23 26 15 15 21 22 22 25 22 31 
 
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  
Velká Turná 0 0 42 43 

 
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 
Velká Turná 65,4  14,8  -  -  

 

C1-C5 

+ vývoj počtu obyvatel v obci je v dlouhodobém měřítku vyrovnaný 
-- index stáří je nad průměrem ORP, má rostoucí 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 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 s pedimentry. 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 v ORP Strakonice – nenachází se 
 

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

Velká Turná 760,1 230,9 30,4 
 
D1-D4 

- na území obce se nenachází žádná zvláště chráněná území 
- na území obce se nenachází památné stromy 
++ na území obce jsou výrazně 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 je zájmové území z hydrologického hlediska poměrně specifické a lze území 
rozdělit na dvě poloviny. Severovýchodní část katastru je zalesněná, protéká zdě několik vodních toků, 
na kterých jsou realizovány větší vodní nádrže. Druhá polovina území, kde se také nachází samotná 



  

ÚAP ORP STRAKONICE 2020 – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE / ČÁST B – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 194 

 

zástavba obce, je odvodňována vodním tokem Rojický potok (IDVT 10239007), který protéká zástavbou 
obce. Do tohoto toku jsou v zástavbě zaústěny dva menší přítoky. 

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem byla označena jedna problémová lokalita 
OZO-112, která se nachází severně od zástavby obce. Dle informací z ÚP zde dochází k opakovaným 
problémům a rozlivem vod do zástavby. 

1. Doporučení k rozvoji výstavby - Není navrhováno žádné doporučení. 
2. Protipovodňová ochrana 
OZO-112 – podél zástavby obce je navrhována menší zemní hrázka, která usměrní odtok vod mimo 
zástavbu, návrh není převzat do grafiky (blíže viz ÚP obce). 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch 
VN-093 - z územního plánu obce byl převzat návrh vodní plochy (dle ÚP obce K1) v k.ú. Velká Turná na 
soutoku vodních toků Rojický potok (IDVT 10239007) a bezejmenného vodního toku IDVT 10251445. 

4. Revitalizace vodních toků a niv 
REV-103 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10251445. Návrhem se rozumí 
komplexní revitalizace toku a nivy, podpora rozlivu, vytvoření mělkého koryta pro průtoky do Q30d, 
rozvolnění trasy, doplnění liniové vegetace. 

REV-104 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10259877. V úseku podél zástavby 
bude revitalizace součástí protipovodňového opatření OZO-112, která bude spočívat pravděpodobně ve 
zvýšení kapacity koryta toku. Zbývající úsek toku bude revitalizován v podobě mírného rozvolnění trasy 
a doplnění liniové vegetace. 

REV-105 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10253821. Návrh bude součástí  
návrhu protipovodňových opatření (OZO-112). Doporučujeme úpravu kapacity koryta toku a zvážit 
možnosti doplnit lokalitu o menší tůně. 

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

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Velká Turná 753 120 15,94 

 
E1b: Významné vodní nádrže na území ORP Strakonice 

 
E2a: Velikost záplavových území – nevyskytují se 
 

E3: Protipovodňová opatření na území obce – nejsou potřebná 
 

Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území v ORP Strakonice  
 

E5a: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 

E6: Ložiska nerostných surovin – nevyskytují se 
 

E1-E6 

++ významné 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  

Obec Výměra obce [ha] vodní nádrž [ha] vodní nádrž [%] Název 
Velká Turná 760,1 11,2 1,5 Babák 
Velká Turná 760,1 51,8 6,8 Milava 
Velká Turná 760,1 30,2 4,0 Staroborský ryb. 
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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       
 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, dvě stanoviště tříděného odpadu jsou umístěna v exponovaných 
částech 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  
Velká Turná 364  298  59  390  228  120  
% z ploch v ORP 0,96 1,17 0,51 2,02 1,84 7,82 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 1,3 % 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 Velká Turná je mírně potenciálně ohrožena vodní erozí a to pouze v jihozápadní části území. 
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 ostatní méně příznivé oblasti OA. 

G1-G4 

+ vyvážené zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
++ nadstandardní zastoupení lesních ploch 
+ nízká potenciální ohroženost ZPF vodní erozí (pouze na části území) 
+  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 Velká Turná k obcím s kvalitní 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 (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) 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. Nachází se v centrální části obce. Jsou tvořena 
parkovou zelení v kombinaci se zpevněnými plochami. 
 

H1-H4 

+ kvalitní občanská vybavenost v obci 
+ dobrá dostupnost OV  
+ obec poskytuje služby OV pro širší území (rekreace) 
++ 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) 

Velká Turná 2 3 26-27 12 12 19-20 13 16 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  
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Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Velká 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 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 a okolí 
--  velmi nízká frekvence autobusových spojů do Strakonic a okolí 
++  výborná dostupnost zastávek v obci 
++ železnice a železniční zastávka v obci 

 
I5-I8 

++  napojení obce na vodovod  
++ napojení obce na kanalizaci 
-/+  absence ČOV v sídle, existence v rekreačním zařízení 
++ 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 

Velká Turná 98,77 110,39 109,68 107,59 108,97 100,63 113,21 119,50 95,24 
 

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 

Velká Turná % 2,70 1,82 5,45 6,67 9,09 2,73 6,48 1,90 0,93 1,96 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

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

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Velká Turná 6,7 10,4 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 
Velká Turná 2001 71,6 28,4 47,2 2011 72,2 27,8 22,4 

 
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 
Velká Turná 2001 100,0 0,0 5,6 2011 100,0 0,0 0,6 

 

J1-J4 
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+ průměrná míra podnikatelské aktivity a její dlouhodobá vyrovnanost 
++ 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) 
Velká Turná turistické trasy pěší žlutá odsazená od komunikace 3,4 

Velká Turná turistické trasy pěší červená odsazená od komunikace 2,9 
 

K2: počet ubytovacích zařízení v obci 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Velká Turná 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 
 

K1-K2 

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

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

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

Velká Turná Velká Turná Zdroj požární vody - Rojický potok v obci ANO 

Velká Turná Velká Turná Další zdroj vody - Velkorojický rybník  

Velká Turná Velká Turná Další zdroj vody - rybník Milava  

Velká Turná Velká Turná Další zdroj vody - rybník Milava  
 

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

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Velká Turná 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 

Hvt 1   veřejný prostor s kapličkou Jana Nepomuckého, křížkem a vzrostlou zelení 
Hvt 2   mlýn na Rojickém potoce 
Hvt 3   usedlosti čp. 22, 54 
Hvt 4   sýpka usedlosti čp. 17 
Hvt 5   boží muka na jihu sídla 
Hvt 6   veřejný prostor podél Rojického potoka 
Hvt 7   centrální prostor sídla se hřištěm, vzrostlou zelení a parterem venkovských usedlostí 
Hvt 8   alej z Velké Turné k rekreační lokalitě rybníku Milava 
Hvt 9   alej z Velké Turné kolem silnice III/1398 napojující se na silnici II/173 
 

15. Záměry v území 

Zvt 1   vybudování ČOV a dobudování kanalizačních řadů – 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. 

Pvt-1 potenciální ohroženost zástavby zrychleným povrchovým odtokem (problémová 
lokalita OZO-112 nacházející se severně od zástavby obce) – v ÚP navrhnout opatření dle 
ÚS krajiny pro ORP Strakonice (2019) 

Pvt-2 absence cyklotras na území obce - chybí cyklo napojení Velké Turné (rybníka Milava) 
na Radomyšl (respektive na Strakonice) – ve spolupráci s NJC prověřit možnosti vedení tras 
na území obce – řešit v ÚP, vycházet z výsledků KoPÚ 

Pvt-3 absence kvalitní cestní sítě v krajině - realizovat KoPÚ a na základě výsledků 
navrhnout cestní síť 

  

8,75
10,67

9,44

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Volenice 

1. Širší územní vztahy 

Obec Volenice se nachází cca 12 km západně od Strakonic 
a asi 8 km jižně od Horažďovic. 
První písemná zpráva o obci pochází z roku 1227. V této 
době obec s významným poutním kostelem patřila klášteru 
sv. Jiří v Praze. 
Obec Volenice se velice blíží městskému charakteru, což 
dokládá rozlehlý veřejný prostor v centrální části obce. 
V obci je všechna základní veřejná vybavenost a možnost 
krátkodobé rekreace. Počet obyvatel v obci stagnuje. Bylo 
by vhodné v obci poskytnout více pracovních příležitostí a 
připravit možnosti pro sportovní vyžití obyvatelstva. 
V místních částech je mnoho chátrajících objektů, pro které 
by bylo výhodné najít využití. Krajina ve správním území je 
zvlněná, intenzivně zemědělsky využívaná jak pro pěstování plodin, tak i pro pastevní chov. V území je 
dobrá cestní síť a mnoho krajinných prvků zvyšující ekologickou stabilitu území. 
 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

VOLENICE ÚP Volenice   9.5.2009 řeší celé správní území obce Volenice 

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:  
Ohrazenice u Tažovic, 
Tažovice, Vojnice, 
Volenice  
výměra obce:    
1591 ha – z celého ORP 
2,8 % 
nadmořská výška:    
542 m n. m. 
Počet obyvatel:   
550 
 

 

Obec Volenice je tvořena 
hlavním sídlem Volenice a 
dále osadami Ohrazenice, 
Tažovice a Tažovická 
Lhota, ležícími cca 2 km 
jižně od Volenic a osadou 
Vojnice ležící cca 4 km 
jihozápadně od Volenic. 
Sídla jsou vzájemně 
propojena sítí komunikací 
III. třídy.    

Nově navrhované plochy 
pro zástavbu jsou 
Územním plánem Volenice 

navrženy tak, že navazují na stávající zástavbu v obci. Jedná se zejména o plochy smíšené obytné, 
plochy pro tělovýchovu a sport a plochy výroby a skladování. 

 
A1-A2 

+ uspořádání území: přirozený venkovský charakter zástavby (až na výjimky) 
-/+ větší 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 Volenice s 550 
obyvateli spadá do kategorie 
„D“ – obce do 1 000 obyvatel. 
Osídlení obce si zachovává 
původní historický tvar podél 
komunikací III. třídy. 
Zástavba v obci má vesnický 
až poloměstský 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 

Volenice 36,0 35,1 34,5 34,9 35,4 33,8 33,4 33,6 34,0 34,5 34,5 
 

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  

Volenice 554  88  46  42  355  179  176  111  52  59  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 
Volenice 89,2 89,3 106,1 117,9 119,1 136,0 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

Volenice -14 -3 -12 -21 -22 -18 -13 -14 -6 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  
Volenice 12 13 137 135 

 
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 
Volenice 71,6  13,3  -  3  

 

C1-C5 

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

5. Příroda a krajina 

Dle územní studie krajiny zpracované pro ORP Strakonice v roce 2019 se obec nachází v krajinném 
okrsku OK14. Jedná se o prostor utvářený členitější částí okraje ploché pahorkatiny s mírně zvlněným 
erozně denudačním povrchem. Významný a pro obrazy krajiny určující je zalesněný Turkovický vrch. 
Území je na návrších a výraznějších svažitých polohách zalesněné především smrkovými a borovými 
monokulturami, převažuje zemědělská krajina utvářená mozaikou luk, pastvin a polí, členěná 
dochovanými prvky historického potoka doprovázeného pásy vzrostlé zeleně, na mnoha úsecích. Území 
tvoří krajinný rámec Volenic a je odvodňováno Novosedelským potokem a jeho drobnými přítoky, které 
zde pramení a Malčickým potokem. Novosedelský potok zde vytváří zaříznuté údolí omezující území. 
 

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

D2: Památné stromy v ORP Strakonice 
Obec Název Předmět ochrany 
Volenice Tažovický jinan, Tažovický platan Skupina stromů - jinan dvoulaločný, platan javorolistý 

 

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

Volenice 431,7 47,1 10,9 
 
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 hustá síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 

Dle územní studie krajiny se zájmové území obce skládá ze čtyř katastrálních území, přičemž jedno k.ú 
je odděleno od ostatních k.ú. katastry jiných obcí. 
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Zástavbou obce Volenice protéká bezejmenný vodní tok IDVT 10253704, který je viditelně pod 
zástavbou (východním směrem) regulován – napřímen. Západně od zástavby se do tohoto toku vlévá 
občasná vodoteč IDVT 10245989. Na obou tocích byly na hranici zástavby stanoveny kritické body KB-
091 (ID dle Povis 10803397) a KB-092 (ID dle Povis 10803400). Rizikovost kritických bodů pro níže 
ležící zástavbu nebyla vyhodnocena. 

Z hlediska ohrožení zástavby Volenice byly identifikovány dvě problémové lokality, na kterých může 
vzniknout zrychlený povrchový odtok vod (OZO-113 a OZO-114). 

Podél východní hranice místní části Tažovice protéká Novosedelský potok (IDVT 10256214), který má 
stanovaná záplavová území. Rozlivem vod není zástavba ohrožena. Středem zástavby Tažovic protéká 
bezejmenný vodní tok IDVT 10250593. V zástavbě je tento tok zatrubněn. V případě opakujících se 
problémů se zatrubněním toku doporučujeme zadat podrobnější hydrotechnické posouzení. 

Severně od místní části Ohrazenice protéká vodní tok Mačický potok (IDVT 10257646), který má také 
stanovená záplavová území. Rozlivem při průtoku Q100 jsou zde okrajově ohroženy 2 nemovitosti. 

Samostatně ležící k.ú., s místní části Vojnice, může být potenciálně ohroženo zrychleným odtokem vod 
ze svahů nacházející se severně a západně (OZO-115 a OZO-116). 

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

2. Protipovodňová ochrana 
Konkrétní protipovodňová ochrana není navrhována. V lokalitách OZO-113 a OZO-114 doporučujeme v 
ploše povodí realizovat liniová biotechnická protierozní opatření a vyloučit pěstování širokořádkových 
plodin. Pro lokality OZO-115 a OZO-116 doporučujeme na zatravněných blocích realizovat po 
vrstevnicích meze. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch - Nejsou vymezeny. 
4. Revitalizace vodních toků a niv 
REV-018 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Kalenický potok (IDVT 10246146). Návrh 
zvětší části zasahuje do k.ú. Kalenice. Revitalizací je myšlena přírodě blízka úprava koryta, v místě 
sníženin budou vybudovány tůně, úprava koryta bude doplněna o břehové porosty. 

REV-106 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Kalenický potok (IDVT 10246146). 
Revitalizací je myšlena hlavně podpora stávajících mokřadů a mokřadních společenství podporou rozlivu 
vod, případně doplnění lokálních úprav na toku a v nivě, které vzejdou na základě podrobnějšího 
posouzení. 

REV-107 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku Novosedelský potok (IDVT 10256214) 
severně o Tažovic. Návrhem je vymezení tzv. zóny rozlivu, doplnění do nivy mokřady a průtočné tůně. 

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

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Volenice 1 595 11 0,69 

 
E2a: Velikost záplavových území – nenachází se 
 

E3: Protipovodňová opatření na území obce – nejsou potřebná 
 

Horninové prostředí 

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

Volenice 1 159,3 0,6 0,1 
 
E5a: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
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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 
-  existence poddolovaného území  
++ absence sesuvných území a starých důlních děl 
-  absence ložisek nerostných surovin  

7. Kvalita životního prostředí 

F1: Kvalita ovzduší 

Na většině území obce Volenice (východní část) 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. Pouze v katastru Vojnice se hodnoty polétavého prachu PM10 pohybují 
u dolní hranice v rámci ORP - 21,9 – 29 µg/m3. 
 

F2: staré zátěže a kontaminované plochy       
Obec Lokalita 

Volenice skládky Ohrazenice, Vojnice 
 

F3: Odpady 

V obci se nenachází sběrný dvůr, šest stanovišť tříděného odpadu (3x Volenice, 1x Ohrazenice, 1x 
Tažovice, 1x Volenice) je  umístěno v centrálních 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  
Volenice 1 056  618  393  540  419  11  
% z ploch v ORP 2,77 2,44 3,41 2,79 3,38 0,72 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 2,8 % z celkové rozlohy ORP je zastoupení jednotlivých ploch ve 
srovnání s jejich celkovým zastoupením v ORP poměrně vyvážené. Oproti zemědělským půdám mírně 
převažují lesní pozemky. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Pouze severovýchodní část území obce Volenice je  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 
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++ nadstandardní zastoupení lesních ploch 
+/- potenciální ohroženost ZPF vodní erozí na části území obce 
+  kvalitní i méně kvalitní půdy, méně příznivá oblast z hlediska výnosnosti zem. půdy 

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  

Obec / 
     Osada 
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Volenice x x  x  x x  x x x  x x  3 x A 
     Ohrazenice                1  D 
     Tažovice              x  1  D 
     Vojnice                1  D 

 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Volenice k obcím s nadstandardní občanskou 
vybaveností. Dostupnost OV je na výborné úrovni. V osadách je dostupnost OV na horší 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 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) 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 sídle Volenice jsou kvalitní a dobře dostupná. Jsou tvořena parkovou zelení v 
kombinaci se zpevněnými plochami. Veřejná prostranství v ostatních sídlech nejsou příliš kvalitní. 
Nachází se podél komunikací III. třídy procházejícími sídly.  
 

H1-H4 

+ nadstandardní občanská vybavenost v obci, horší v sídlech  
+ výborná dostupnost OV  
++ obec poskytuje služby OV pro širší území 
+ přiměřené plochy veřejných prostranství a jejich dostupnost v obci 

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

Dopravní infrastruktura 
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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) 

Volenice 10 10 25-30 - - - 13 15 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Volenice x x x x  
     Ohrazenice x     
     Tažovice x x    
     Vojnice 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 
++  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 Volenice, absence ČOV v osadách 
+ plynofikace sídla Volenice 

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 

Volenice 78,07 88,51 80,52 92,73 92,25 96,72 85,45 90,25 76,36 
 
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 

Volenice % 6,04 7,22 7,53 10,60 6,23 5,15 5,85 2,51 3,10 3,38 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

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

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Volenice 6,4 9,6 3,1 
 

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 
Volenice 2001 89,0 11,0 32,4 2011 75,6 24,4 23,9 

 

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 
Volenice 2001 23,1 76,9 19,3 2011 35,4 64,6 12,2 

 

J1-J4 

- podprůměrná míra podnikatelské aktivity a její dlouhodobá vyrovnanost 
-/+ mírně nadprůměrný počet nezaměstnaných osob, dlouhodobě klesající trend 
++ rostoucí počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, srovnatelný s průměrem ORP 
-/+ nadprůměrné množství osob vyjíždějících do zaměstnání/podprůměrné do škol 

12. Rekreace a cestovní ruch 

K1: Trasy vedoucí obcí   

Obec Typ trasy Bližší specifikace Délka (km) 
Volenice hipostezky Hoslovice - Volenice 5,3 

Volenice hipostezky Volenice - Dolní Poříčí 1,4 

Volenice hipostezky Volenice 0,9 

Volenice 
CT 1069 Horažďovice – Hoslovice (Kalenice, Volenice, 

Tažovice, Zvotoky, Hoslovice 
19 

 
K2: počet ubytovacích zařízení v obcích ORP Strakonice 

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

Volenice 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
 

K1-K2 

+ cyklotrasa a hypostezky na území obce, absence pěších tras 
+ ubytovacích zařízení v obci (viz tabulka OV - kapitola 9)   

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

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

Volenice Tažovice Zdroj požární vody - požární nádrž  

Volenice Vojnice Zdroj požární vody - požární nádrž ANO 

Volenice Tažovická Lhota Zdroj požární vody - požární nádrž  

Volenice Ohrazenice Zdroj požární vody - Ohrazenický potok (Mačický)  

Volenice Volenice Další zdroj vody - kašna  

Volenice Volenice Zdroj požární vody - požární nádrž ANO 

Volenice Volenice Zdroj požární vody - koupaliště  
 
 
L2-L4: Zajištění PO - požární zbrojnice, jednotky SDH  

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Volenice x x Zajišťuje PO pro obec Kraselov 
     Ohrazenice    
     Tažovice x x Zajišťuje PO pro obec Kraselov 
     Vojnice    

 

L1-L4 

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

14. Hodnoty v území 

Hvl 1   kostel sv. Petra a Pavla s farou ve Volenících 
Hvl 2   stavební čp. 7 s dnešním muzeem ve Volenicích 
Hvl 3   hřbitov a okolní veřejný prostor se zelení na severu Volenic 
Hvl 4   centrální návesní prostor s kašnou, sloupem sv. Vavřince, pomníkem padlých, zelení a 
parterem přiléhajících usedlostí ve Volenicích 
Hvl 5   venkovská usedlost čp. 9 ve Volenicích 
Hvl 6   křížek s lípami v jižní části Volenic 
Hvl 7   centrální veřejný prostor s rybníčkem a vzrostlou zelení v Ohrazenici 
Hvl 8   zámek v Tažovicích se zámeckou zahradou a památnými stromy 
Hvl 9   silniční mostek se sochou sv. Jana Nepomuckého a s kapličkou v Tažovicích 
Hvl 10  veřejný prostor s návesní kaplí Panny Marie a zelení v Tažovicích 
Hvl 11   naučná stezka Boží kámen s přírodní svatyní Boží kámen 
Hvl 12   kaplička s křížkem v Tažovické Lhotě 
Hvl 13   zámek Vojnice 
Hvl 14   kostel Navštívení Panny Marie s kaplí sv. Martina ve Vojnicích 
Hvl 15  návesní prostor s výklenkovou kapličkou, zvoničkou a zelení ve Vojnicích 
Hvl 16   ovocné sady na severu Vojnice 

15. Záměry v území 

Zvl 1   vybudování ČOV a kanalizačních řadů v místních částech obce 

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. 

Pvl-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 

8,75

6,00

7,78

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Pvl-2 potenciální ohroženost zástavby zrychleným povrchovým odtokem (identifikovány 
dvě problémové lokality- OZO-113 a OZO-114) – v ÚP navrhnout opatření dle ÚS krajiny 
pro ORP Strakonice (2019) 

Pvl-3 nesoulad nadregionálního ÚSES v ÚPD se ZÚR – prověřit v ÚP, uvést do souladu 

Pvl-4 nevhodně vedená cyklotrasa 1069 po silnici II/172 - prověřit možnost vedení 
souběžné cyklostezky ve spolupráci s NJC. 

Pvl-5 chybí vodní plochy jako retenční nádrže zajišťující příznivý hydrologický režim 
v krajině – prověřit v ÚP možnosti navržení vodních ploch v krajině 
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Volyně 

1. Širší územní vztahy 

Město Volyně leží cca 10 km jižně od Strakonic a zhruba 15 
km severovýchodně od Vimperka na řece Volyňce.  
První písemná zmínka o Volyni je z roku 1271 – v té době 
byla majetkem pražské kapituly. Roku 1299 byla povýšena 
na město. 
Město Volyně je kulturně i historicky významné sídlo 
v předhůří Šumavy. Město skýtá veškeré služby a občanskou 
vybavenost, nabídku pracovních míst a možnost krátkodobé 
rekreace, což je velice důležité i z toho hlediska, že ve Volyni 
se nachází několik školských zařízení. Město je velice dobře 
dopravně napojeno, jedinou nevýhodou je průtah silnice I/4 
přes centrum obce. Zemědělsky využívaná krajina je 
protkána krajinou zelení, krajinná matrice jsou orná půda a 
TTP. Volyně má dobrou cestní síť v krajině a dostačujíc cyklistické a turistické napojení na okolní obce. 
 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

VOLYNĚ 

ÚP Volyně ÚS (B23, B26, SO28, 
B29, B39, B40, B44) 

23.11.2013 řeší celé správní území města Volyně 

Změna č. 1 ÚP 
Volyně  

11.10.2017 řeší novou přestavbovou plochu bydlení 
B50 ve městě Volyně 

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 D5/3 - 
Silnice I/4 - úsek Strunkovice nad 
Volyňkou - Volyně (jižní okraj) 

 

Koridor technické infrastruktury Ee39/1 - 
VVN 110 kV Starkonice - Vimperk - úsek 
Strakonice – Předslavice (šíře koridoru 
100m) 

 

Obec se nachází v rozvojové ose N-OS1 
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2. Prostorové a funkční uspořádání území 

Základní údaje: 

katastrální území:  
Černětice, Račí u 
Nišovic, Starov, 
Volyně, Zechovice 
výměra obce:    
2054 ha  
z celého ORP 3,6 % 
nadmořská výška:    
461 m n. m. 
Počet obyvatel:   
3014 
 

 

Město Volyně je tvořeno 
hlavním sídlem Volyně a 
osadami Černětice a Račí 
ležícími jižně od Volyně ve 
vzdálenosti cca 2,5 km a 
dále osadami Starov a 
Zechovice ležícími západně 
od Volyně ve vzdálenosti 
cca 3 km resp. 1,5 km.  
Sídlem Volyně prochází 
komunikace I. třídy (I/4).    

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

na stávající zástavbu v obci. Jedná se zejména o plochy bydlení, smíšené obytné, plochy pro občanskou 
vybavenost, výroby a skladování a plochy technické infrastruktury. 

 
A1-A2 

++ uspořádání území: městský charakter zástavby v sídle Volyně venkovský charakter 
zástavby v osadách 
++ rozumný poměr nově vymezených zastavitelných ploch oproti zastavěnému území 

79%

8%
13%

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 

Město Volyně s 3014 
obyvateli spadá do kategorie 
„C“ – města od 1 000 do 
10000 obyvatel. Osídlení 
města doznalo velké změny 
zejména v okrajových 
částech (čtvrtě bytových 
domů, rekreační oblasti, 
výrobní podniky). Zástavba 
v osadách 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 

Volyně 157,7 156,2 155,3 152,5 154,5 151,4 147,6 146,7 149,4 147,9 146,5 
 

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  

Volyně 3 023  471  231  240  1 904  964  940  648  273  375  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 
Volyně 134,0 128,9 125,8 120,0 128,6 143,6 

3
2

3
5

3
2

2
3

3
2

0
3

3
1

8
2

3
1

9
6

3
2

0
3

3
1

8
9

3
2

5
3

3
2

3
8

3
2

0
4

3
2

0
9

3
1

9
4

3
1

9
0

3
1

8
0

3
1

3
3

3
1

1
5

3
1

7
4

3
1

5
5

3
1

0
9

3
0

8
9

3
0

3
2

3
0

1
0

3
0

1
3

3
0

3
9

3
0

7
4

3
0

3
3

3
0

4
4

3
0

2
3

3
0

1
4

VÝVOJ POČTU OBYVATEL



  

ÚAP ORP STRAKONICE 2020 – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE / ČÁST B – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 214 

 

C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Volyně 3 -23 -33 -60 -129 -113 -48 -101 -69 -92 -63 
 
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  
Volyně 67 73 528 543 

 
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 
Volyně 56,8  14,1  3  42  

 

C1-C5 

-- vývoj počtu obyvatel ve městě má dlouhodobě klesající tendenci 
-/+ index stáří je mírně nad průměrem ORP, má rostoucí tendenci 
- počet vystěhovalých z obce převyšuje počet přistěhovalých 
++ počet dokončených bytových jednotek je vysoko 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 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) 
Obec název typ MZCHÚ rozloha (ha) 

Volyně, Nišovice Na Opukách PP 35,80 
 
D2: Památné stromy v ORP Strakonice 

Obec Název Předmět ochrany 
Volyně (Černětice) Lípa u kapličky v Černěticích Lípa malolistá 

Volyně Lípa u sv. Ludmily v městském lese Lípa malolistá 

Volyně Lípa u školy v přírodě Lípa malolistá 

Volyně Jírovec u fary Jírovec maďal 

 
D3: Nadregionální prvky ÚSES  

Obec Výměra obce (ha) ÚSES (ha) ÚSES (%) 
Volyně 1 370,6 201,9 14,7 

 
D1-D4 

++ na území obce se nachází rozsáhlé zvláště chráněné území 
++ na území obce se nachází několik památných stromů 
++ na území obce jsou významně zastoupeny nadregionální prvky ÚSES 
+ na území obce se nachází poměrně hustá síť lokálních prvků ÚSES 
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6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 

Dle územní studie krajiny městem Volyně protéká vodní tok Volyňka, který má stanovená záplavová 
území. K ohrožení stavebních objektů podél toku Volyňky dochází na obou březích, a to již při 
povodňovém průtoku Q20. 

Podél zástavby a částečně i skrz zástavbu protéká několik vodotečí, které se vlévají do Volyňky. Na 
těchto přítocích jsou stanoveny kritické body KB-093 (ID dle Povis 10802326) na vodním toku IDVT 
10241510, KB-094 (ID dle Povis 10802338) na vodním toku Starovský potok (IDVT 10273194) a KB- 
095 (ID dle Povis 10802324) na vodním toku Maninský potok (IDVT 10240242). 

Vzhledem ke specifickým podmínkám městské zástavby, velikosti povodí a dalších blíže 
nespecifikovaných vlivů, které mohou vstupovat do vyhodnocení rizikovosti jednotlivých kritických bodů, 
tak nebylo možné provést ani orientační vyhodnocení rizikovosti. Doporučujeme, aby byla 
protipovodňová problematika na území města řešena komplexně, což v ideálním případě může být 
provedeno zadáním zpracování studie odtokových poměrů. Případná studie může také vyhodnotit 
možnosti řešení zvýšení protipovodňové ochrany podél toku Volyňky např. návrhy zkapacitnění koryta 
nebo ochranných hrází. 

Další kritický bod byl stanoven na hranici zástavby místní části Zechovice na vodním toku Starovský 
potok (IDVT 10273194). Tento kritický bod byl dle informací uvedených v ÚP vyhodnocen jako rizikový. 
Rizikovost kritického bodu je v ÚP řešena úpravou kapacity koryta toku. 

Dále do území města spadají samostatně ležící katastrální území Černětice a Račí u Nišovic. Zde také 
protéká vodní tok Volyňka, do které je zaústěn vodní tok IDVT 10247131, IDVT 10241598 a IDVT 
10268545. Na toku IDVT 10247131, který protéká severně nad zástavbou místní části Černětice byl 
stanoven kritický bod KB-096 (ID dle Povis 10804053), který byl vyhodnocen jako nerizikový. 

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-111 - vymezený rizikový úsek vodního toku Volyňka, v případě požadavku na zvýšení protipovodňové 
ochrany zástavby doporučujeme zadat zpracování podrobnějšího posouzení. 

Kritické body KB-093 až KB-095 – doporučeno řešit zadáním podrobnější studie. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch - Nové lokality nejsou vymezeny. 
4. Revitalizace vodních toků a niv 
REV-108 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10241510. Návrhem se rozumí 
odtrubnění a vytvoření přírodě blízkého koryta. 

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

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Volyně 2 058 29 1,41 

 

E2a: Velikost záplavových území  

Obec 
Výměra 
obce (ha) 

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

Volyně 1 370,6 17,0 1,2 40,0 2,9 102,5 7,5 
 

E2b: Podíl aktivních záplavových území  

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

Volyně 1 370,6 26,5 1,9 
 

E3: Protipovodňová opatření na území obcí  
obec typ 

Volyně Úpravy toků 
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Horninové prostředí 

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

Volyně 683,2 2,7 0,4 
  sesuvné území [ha] sesuvné území [%] 

Volyně 2 058 0,05 0,2 
Volyně 2 058 0,05 0,2 
Volyně 2 058 0,11 0,5 

 

E5a: Stará důlní díla v ORP Strakonice 

Obec Lokalita Druh díla 
Volyně Černětice Jáma 
Volyně Volyně Jáma 

 

E5b: Dobývací prostory v ORP Strakonice 

Obec Výměra obce [ha] dobývací 
prostor [ha] 

dobývací  
prostor [%] surovina 

Volyně 683,2 14,5 2,1 stavební kámen 
 

E6: Ložiska nerostných surovin  
Obec lokalita Nerost Surovina 

Volyně Volyně  migmatit,ortorula,pararula,rula (SK) Stavební kámen 
Volyně Černětice migmatit (SK) Stavební kámen 
Volyně Volyně-Černětice pararula - rula Stavební kámen 

 

E1-E6 

- nižší zastoupení vodních ploch na území města 
+ protipovodňová opatření – částečně realizovaná 
- v obci se nacházejí záplavová území 
-  poddolovaná území v obci 
-- výskyt sesuvných území a starých důlních děl 
++ existence několika ložisek nerostných surovin  

7. Kvalita životního prostředí 

F1: Kvalita ovzduší 

V severní části území města se hodnoty polétavého prachu PM10 pohybují v rozmezí 29,1 – 34 µg/m3, 
což jsou střední hodnoty v rámci ORP. V jižní části území 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       
Obec Lokalita 
Volyně skládka Volyně - kamenolom 

 

F3: Odpady 

Ve městě se nachází sběrný dvůr, 23 stanovišť tříděného odpadu je  umístěno v exponovaných části 
města a osad. 
 

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  
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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  
Volyně 1 154  518  556  904  593  29  
% z ploch v ORP 3,03 2,04 4,83 4,68 4,79 1,89 

 

G2: Vyváženost ploch 

Vzhledem k tomu, že rozloha obce je 3,6 % 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 

Město Volyně je potenciálně slabě ohroženo vodní erozí. Ohrožení půd větrnou erozí je minimální. 

G4: Kvalita půdy  

Na území obce převažují půdy I., II. 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 
+ nízká potenciální ohroženost ZPF vodní erozí 
-  kvalitní i méně kvalitní půdy, nepříznivá oblast z hlediska výnosnosti zem. půdy 

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  

Obec / 
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Volyně x x x x x x x x x x 6/240  x x x 19 x A 
     Černětice         x       1  D 
     Račí u N.                1  D 
     Starov                1  D 
     Zechovice                1  D 

 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří město Volyně k obcím s nadstandardní občanskou 
vybaveností. Dostupnost OV je na výborné úrovni, v osadách 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 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 
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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) 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 v exponovaných částech města, uvnitř 
sídlišť bytových domů i v lokalitách s převažující zástavbou rodinných domů. 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  
++ kvalitní plochy veřejných prostranství a jejich výborná dostupnost ve městě 

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) 

Volyně 34 34 15-23 10 10 18-19 13 16 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Volyně x x x x  
     Černětice x     
     Račí u N.      
     Starov      
     Zechovice 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 
++  vysoká frekvence autobusových spojů do Strakonic a okolí 
+  dobrá dostupnost zastávek v obci 
++ železnice a železniční zastávka ve městě – dostatek spojů 
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I5-I8 

++  napojení obce na vodovod  
+ napojení obce na kanalizaci 
+  ČOV v sídle Volyně 
+ plynofikace sídla Volyně 

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 

Volyně 104,21 108,64 103,22 103,98 103,77 99,57 99,54 99,24 98,54 
 
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 

Volyně 6,77 7,39 5,58 7,23 5,41 5,70 4,48 3,05 2,51 2,26 
 
J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

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

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Volyně 7,0 10,4 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 
Volyně 2001 79,8 20,2 23,9 2011 76,1 23,9 17,5 

 

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 
Volyně 2001 40,1 59,9 35,1 2011 29,2 70,8 30,2 

 

J1-J4 

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

12. Rekreace a cestovní ruch 

K1: Trasy vedoucí obcí  
 
K1b: Turistické trasy a hypostezky na území jednotlivých obcí  

Obec Typ trasy Bližší specifikace Délka (km) 

Volyně 
CT 121 Smědeč – Žichovice (Víska, Nová Ves, Hoslovice, Němčice, 

Střídka, Doubravice u Volyně, Volyně, Nišovice) 
72 

Volyně 
CT 1071 Javorník – Volyně (Volyně, Zechovice, Starov, Nahořany, 

Krušlov, Vacovice, Chvalšovice) 
20 

Volyně CT 1112 Bavorov – Volyně (Volyně) 17 

Volyně CT 1247 Dub – Čepřovice (Volyně) 28 

Volyně hipostezky Bílsko - Volyně 1,4 

Volyně hipostezky Volyně - Starov 4,6 

Volyně hipostezky Starov - Hoslovice, podklad 1:75000 0,5 

Volyně turistické trasy pěší modrá odsazená od komunikace 5,4 
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Volyně turistické trasy pěší červená odsazená od komunikace 0,7 

Volyně turistické trasy pěší červená odsazená od komunikace 3,1 

 
K2: počet ubytovacích zařízení v obcích ORP Strakonice 

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

Volyně 5 5 4 6 5 5 5 5 3 3 4 
 

K1-K2 

++ cyklotrasy, pěší trasy a hypostezky na území města 
++ existence několika ubytovacích zařízení (viz tabulka OV - kapitola 9)   

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

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

Volyně Černětice Zdroj požární vody - rybníček před vsí  

Volyně Černětice Další zdroj vody - řeka Volyňka  

Volyně Račí Zdroj požární vody - rybník na vsi  

Volyně Zechovice Další zdroj vody - požární nádrž u lomu  

Volyně Zechovice Zdroj požární vody - požární nádrž Skalka  

Volyně Volyně Zdroj požární vody - řeka Volyňka  

Volyně Volyně Další zdroj vody - Hradčanský rybník  
 
 
L2-L4: Zajištění PO - požární zbrojnice, jednotky SDH  

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Volyně x x  
     Černětice x x  
     Račí u N.    
     Starov    
     Zechovice x x  

 

L1-L4 

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

14. Hodnoty v území 

Hvo 1   hřbitovní kaple Proměnění Páně se hřbitovem 
Hvo 2   kaple Anděla Strážce s křížem 
Hvo 3   kostel Všech Svatých 
Hvo 4   židovský hřbitov se synagogou čp. 249 a 250 
Hvo 5   náměstí s radnicí, Mariánským sloupem a vzrostlou zelení 
Hvo 6   městská památková zóna Volyně 
Hvo 7   venkovská památková zóna Zechovice 
Hvo 8   tvrz Volyně čp. 744 
Hvo 9   areál koupaliště s bazénem, kioskem a šatnami 
Hvo 10   děkanství čp. 120 
Hvo 11   přírodní památka Na Opukách 
Hvo 12   veřejný prostor nábřeží řeky Volyňky 
Hvo 13   kaple sv. Petra a Pavla na návsi v Zechovicích 
Hvo 14   studánka na západ od Zechovic 
Hvo 15   usedlost čp. 8 ve Starově 
Hvo 16   návesní prostor s kapličkou, křížem a požární nádrží v Račí 
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Hvo 17   usedlost čp. 1 v Račí 
Hvo 18   zámek Černětice 
Hvo 19   kaplička sv. Vojtěcha s památnou lípou ve východní části Černětic 
Hvo 20   venkovská usedlost čp. 4 a 24 v Černěticích 
Hvo 21   mohylové pohřebiště v lese Bukovec 
Hvo 22   centrální veřejný prostor s hřištěm, křížkem a zelení v Černěticích 

15. Záměry v území 

Zvo 1   východní obchvat Volyně – silnice I/4 – převzato ze ZÚR do ÚP 
Zvo 2   stavba dvojitého el. vedení VVN 110 kV Strakonice - Vimperk – převzato ze ZÚR do ÚP 
Zvo 3   modernizace jímání surové vody pro skupinový vodovod – v souladu s ÚP 
Zvo 4   vybudování ČOV v osadě Černětice – plocha vymezena v ÚP, dosud nerealizováno  
Zvo 5 realizace rozhledny v katastrálním území města Volyně 

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. 

Pvo-1 střet el. vedení VN s rozvoj. plochami pro bydlení v západní části Volyně – vymezit v 
ÚP přeložku VN vedení nebo zrevidovat zastavitelné plochy 

Pvo-2 kritické body ohrožení zástavby tokem řeky Volyňky a Starovského potoka  – v ÚP 
navrhnout opatření dle ÚS krajiny pro ORP Strakonice (2019) 

Pvo-3, Pvo-4, Pvo-5  cyklotrasy č. 121, 1247, 1112 vedeny po silnicích I. a II. třídy – 
prověřit v ÚP možnost alternativních tras, případně vymezení cyklostezek (ve spolupráci 
s NJC)  

  

11,25

4,67

12,78

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Zahorčice 

1. Širší územní vztahy 

Obec Zahorčice leží zhruba 9 km jihozápadně od Strakonic 
a asi 7 km severozápadně od Volyně. 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1227. 
Obec Zahorčice má mírně klesající trend trvale žijících 
obyvatel. Obec v nedávné době vybudovala ČOV a 
sportoviště ve východní části sídla, což  přispělo 
ke stabilizaci počtu obyvatel. Vzhledem k velkosti obce není 
nutné rozvíjet občanskou vybavenost, ale spíše věnovat 
pozornost možnosti krátkodobé rekreace, kultivaci 
zemědělské krajiny a dobudování cestní sítě v krajině. 
Okolní krajina je zemědělsky využívána s krajinnou matricí 
pole a s vtroušenými remízy a doprovodnou liniovou zelení 
drobných vodních toků. 
 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

ZAHORČICE ÚP Zahorčice    26.4.2011 řeší celé správní území obce Zahorčice 
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:  
Zahorčice u Volyně 
výměra obce:    
363 ha  
z celého ORP 0,8 % 
nadmořská výška:    
567 m n. m. 
Počet obyvatel:   
63 
 

 

 

Obec Zahorčice si udržuje 
charakter kompaktního 
sídla, hlavní veřejné 
prostranství se nacházejí 
v severní části obce. Obcí 
prochází komunikace III. 
třídy.    

Nově navrhované plochy 
pro zástavbu jsou Územním 
plánem Zahorčice navrženy 
tak, že navazují na stávající 
zástavbu v obci. Jedná se 
zejména o plochy smíšené 
obytné. Výjimku tvoří mimo 
urbanizované území 

vymezená plocha pro technickou infrastrukturu (ČOV) a zcela ve volné přírodě vymezená plocha výroby 
a skladování. 

 
A1-A2 

+/- uspořádání území: přirozený venkovský charakter zástavby, nekoncepční vymezení 
některých navrhovaných ploch 
- velký poměr nově vymezených zastavitelných ploch oproti zastavěnému území 

  

62%
25%

13%

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 Zahorčice s 63 
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. V obci chybí 
centrální návesní prostor. 

 

 
 
 
 
 
 
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 

Zahorčice 22,3 20,4 19,6 18,5 17,9 17,1 18,7 17,1 17,1 17,3 17,3 

 
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  

Zahorčice 62  6  4  2  40  25  15  16  5  11  47,6  
 

C2: Index stáří 
Obec 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

ORP průměr 114,2 116,3 120,0 122,2 125,1 130,9 
Zahorčice 250,0 266,7 283,3 316,7 228,6 283,3 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Zahorčice -4 1 -1 -3 -2 -6 -8 -6 0 0 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  
Zahorčice 0 0 25 25 

 
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 
Zahorčice 64,9  12,7  -  -  

 

C1-C5 

- vývoj počtu obyvatel v obci má dlouhodobě mírně klesající tendenci 
-- index stáří je vysoko nad průměrem ORP, má rostoucí 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 OK15. Jedná se o rozsáhlý krajinný prostor utvářený členitou vrchovinou se zbytky zarovnaných 
povrchů na plochých rozvodích. 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.  

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 přiměřeně hustá síť lokálních prvků ÚSES 

6. Vodní režim a horninové prostředí 

Vodní režim 

Dle územní studie krajiny severně od zástavby pramení v polní trati vodní tok Nihošovický potok (IDVT 
10276386). V pramenné části toku jsou realizovány dvě menší vodní nádrže (VN Horní zahorčický rybník, 
a VN Dolní zahorčický rybník). Negativně je hodnocen krátký úsek toku VN Dolní zahorčický rybník, kde 
je tok veden v zatrubnění. Další menší vodní nádrže se na toku nacházejí východně od zástavby. Druhým 
vodním tokem, který protéká katastrem obce je vodní tok IDVT 10247322, na kterém je také realizovaná 
menší vodní nádrž. 
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Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem byla identifikována jedna lokalita 
nacházející se západně od zástavby (OZO-117). 

1. Doporučení k rozvoji výstavby - Není navrhováno žádné doporučení. 
2. Protipovodňová ochrana 
OZO-117 – rizikový svah doporučujeme řešit úpravou hospodaření, případně realizací biotechnických 
protierozních opatření. V případě budoucího rozšiřování zástavby pod tímto svahem doporučujeme 
podmínit realizaci výstavby vyřešením odtokových poměrů v dané lokalitě. 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístění vodních ploch - Nové lokality nejsou vymezeny. 
4. Revitalizace vodních toků a niv 
REV-109 – návrh revitalizace vymezeného úseku vodního toku IDVT 10276386. Revitalizací je myšleno 
odtrubnění a vytvoření přírodního koryta. 

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

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Zahorčice 362 2 0,55 

 
E2a: Velikost záplavových území – nenachází se 
 

E3: Protipovodňová opatření na území obce – nejsou potřebná 
 

Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území v ORP Strakonice – nevyskytují se  
 

E5a: 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. 

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 

++ 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  
Zahorčice 274  173  96  89  68  2  
% z ploch v ORP 0,72 0,68 0,83 0,46 0,55 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 lesním pozemkům mírně 
převažují zemědělské půdy. 

G3: Potenciální ohroženost ZPF větrnou a vodní erozí 

Obec Zahorčice je potenciálně slabě 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 
-/+ nižší zastoupení lesních ploch 
-/+ nižší potenciální ohroženost ZPF vodní erozí 
+/-  kvalitní i méně kvalitní půdy, méně příznivá oblast z hlediska výnosnosti zem. půdy 

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

H1: Občanská vybavenost  

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

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Zahorčice 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 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) Ano 
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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 

Ano 

   
H4: Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství v obci nejsou příliš dobře dostupná. Nachází se podél komunikace III. třídy 
procházející obcí.  
 

H1-H4 

- nevyhovující občanská vybavenost v obci 
+/- vyhovující dostupnost OV  
- obec neposkytuje služby OV pro širší území 
- nekvalitní 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) 

Zahorčice 4 4 25-30 - - - 12 16 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Zahorčice 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 

+/- 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 
+  existence ČOV 
- absence plynofikace či jiného zdroje CZT 
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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 

Zahorčice 96,77 63,49 64,52 80,65 112,90 100,00 111,11 96,77 95,24 
 

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 

Zahorčice % 2,44 4,76 6,52 10,00 0,00 5,26 0,00 2,63 5,00 2,50 
 
J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

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

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Zahorčice 1,5 1,6 0,1 
 
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 
Zahorčice 2001 69,7 30,3 44,6 2011 70,0 30,0 14,7 

 

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 
Zahorčice 2001 100,0 0,0 4,1 2011 100,0 0,0 1,5 

 

J1-J4 

+ průměrná míra podnikatelské aktivity, kolísavý vývoj 
- mírně podprůměrný počet nezaměstnaných osob, dlouhodobě klesající trend 
- mírně rostoucí počet obyvatel s VŠ 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) 
Zahorčice turistické trasy pěší žlutá odsazená od komunikace 0,2 

 

K1-K2 

- pěší trasa na okraji 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 

Zahorčice Zahorčice Zdroj požární vody - požární nádrž na návsi  

Zahorčice Zahorčice Další zdroj vody - rybník pod vsí  
 
 

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

Obce / 
     Osady 

 
Požární zbrojnice 

 
Jednotka SDH 

 

 
Zajištění PO pro obce / obcí 

Zahorčice x x  
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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 

Hza 1   veřejný prostor s kapličkou sv. Jana Křtitele, křížkem a lípou 
Hza 2   požární nádrž s lípami v centrální části sídla 
Hza 3   objekt bývalé školy čp. 48 a okolní veřejný prostor 
Hza 4   úvozová cesta severně od zemědělského areálu 

15. Záměry v území 

Zza 1 vybudování nového vodovodu a z nového vodního zdroje – 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. 

Pza-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 

Pza-2 ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem (identifikována lokalita 
nacházející se západně od zástavby (OZO-117) – prověřit v ÚP, navrhnout účinná opatření 
dle ÚS krajiny pro ORP Strakonice (2019) 

Pza-3 absence cestní sítě v krajině - realizovat KoPÚ a na základě výsledků navrhnout 
cestní síť – promítnout do ÚP 

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

0,42

4,67

-2,22

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj
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Pza-5 absence základního občanské vybavenosti v sídle - ÚPD občanskou vybavenost 
neomezuje - najít investora, případně využít dotační programy 

Pza-6  nekvalitní plochy veřejných prostranství – posoudit v ÚS možnosti jejich revitalizace 

Pza-7 chybí vodní plochy jako retenční nádrže zajišťující příznivý hydrologický režim 
v krajině – prověřit v ÚP možnosti navržení vodních ploch v krajině 
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Zvotoky 

1. Širší územní vztahy 

Obec Zvotoky leží asi 12 km jihozápadně od Strakonic a 
zhruba 17 km východně od Sušice. 
Zvotoky jsou jedna z nejstarších obcí kraje, jejíž vznik 
dokladuje darovací listina knížete Břetislava I. z roku 1045. 
Zvotoky se skládají z volně rozložených usedlostí menších 
měřítek, které jsou přizpůsobené svažitému terénu 
správního území. Vzhledem k velikosti a charakteru obce je 
dostačující občanské vybavení. Při vybudování chybějící 
technické vybavenosti dojde ke stabilizaci trvale žijících 
obyvatel. Obec nabízí klidné bydlení v kvalitním životním 
prostředí. Zemědělská krajina ve správním území obce je 
doplněna četnými prvky krajinné zeleně. Výhodné by bylo 
vybudovat nové retenční vodní plochy, které by zlepšily 
hydrologické poměry v území. 
 
 
Stav územně plánovací dokumentace obce 

Obec Název ÚP ÚS/RP 
Nabytí 
účinnosti Řešený rozsah území 

ZVOTOKY ÚP Zvotoky    20.3.2010 řeší celé správní území obce Zvotoky 
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 233 

 

2. Prostorové a funkční uspořádání území 

Základní údaje: 

katastrální území:  
Zvotoky 
výměra obce:    
392 ha  
z celého ORP 0,7 % 
nadmořská výška:    
513 m n. m. 
Počet obyvatel:   
63 
 

 

 

Obec Zvotoky 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 Zvotoky 
navrženy tak, že navazují 
na stávající zástavbu 
v obci. Jedná se zejména o 
plochy smíšené obytné, 
plochy občanského 

vybavení a plochy technické infrastruktury. 

 
A1-A2 

+ uspořádání území: přirozený venkovský charakter zástavby, roztroušenost zástavby 
++ rozumný poměr nově vymezených zastavitelných ploch oproti zastavěnému území 

  

79%

11%
10%

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 Zvotoky s 63 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 

Zvotoky 19,1 18,6 17,6 16,3 16,6 17,1 15,6 15,3 16,8 17,1 16,0 

 
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  

Zvotoky 70  13  6  7  39  21  18  18  9  9  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 
Zvotoky 228,6 375,0 400,0 225,0 172,7 200,0 
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C3: Migrační saldo 
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Zvotoky -4 -4 -1 1 -4 3 3 3 8 12 17 
 
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  
Zvotoky 0 0 24 21 

 
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 
Zvotoky 70,4  17,6  -  -  

 

C1-C5 

-/+ vývoj počtu obyvatel v obci zaznamenal mírný pokles, od roku 2005 je vyrovnaný 
- index stáří je vysoko nad průměrem ORP, má kolísavý vývoj 
+ 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 OK15. Jedná se o rozsáhlý krajinný prostor utvářený členitou vrchovinou převážně na pararulách 
a migmatitech moldanubika, erozně denudační reliéf se zbytky zarovnaných povrchů na plochých 
rozvodích. 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.  

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

D2: Památné stromy – nenachází se 
 

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

Zvotoky 391,9 10,7 2,7 
 
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 

Dle územní studie krajiny zástavbou obce protékají 2 bezejmenné vodní toky (IDVT 10247445 a IDVT 
10270630). Podél západního okraje obce protéká ještě bezejmenná vodoteč IDVT 10273958. Na tocích 
IDVT 10270630 a IDVT 10273958 byly stanoveny kritické body KB-099 (ID dle Povis 10802516) a KB-
098 (ID dle Povis 10802520). Rizikovost kritický bodů nebyla vyhodnocena. 
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V severozápadní části katastru dále protéká vodní tok Novosedelský potok, který má stanovená 
záplavová území. Rozlivem vod při povodňových průtocích jsou ohroženy pouze stavební objekty, které 
se nacházejí v nivě toku. 

Z hlediska ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem nebyla na území obce identifikována 
žádná významněji problémová lokalita. Případné lokální problémy doporučujeme řešit individuálně. 

Na území obce v rámci ÚSK nejsou navrhována žádná konkrétní doporučení. 

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

ORP Strakonice celkem 57 384 1 534 2,67 
Zvotoky 392 2 0,51 

 
E2a: Velikost záplavových území – nevyskytují se 
 

E3: Protipovodňová opatření na území obce – nejsou potřebná 
 

Horninové prostředí 

E4: Sesuvná a poddolovaná území v ORP Strakonice – nevyskytují se  
 

E5a: Na území obce se nenacházejí stará důlní díla  
 

E6: Ložiska nerostných surovin  
Obec lokalita Nerost Surovina 

Zvotoky Zvotoky migmatit Stavební kámen 
 
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 
++  rozsáhlé ložisko 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       
Obec Lokalita 

Zvotoky skládka Zvotoky 
 

F3: Odpady 

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

F1-F3 

++ výborná 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  
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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  
Zvotoky 253  122  125  140  108  2  
% z ploch v ORP 0,66 0,48 1,09 0,72 0,87 0,13 

 

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 Zvotoky  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 

+ vyvážené zastoupení zemědělských ploch v rámci ORP 
+ vyvážené 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  
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Zvotoky         x x      1  D 
 
Občanská vybavenost - typ obce D – do 1 000 obyvatel 

Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel patří obec Zvotoky 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 (Zvotoky) 30 min. Ano 
Základní škola časová s VHD (Zvotoky) 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) Ne 
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 

Ano 

   
H4: Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství v obci nejsou příliš kvalitní. Nachází se podél komunikace III. třídy procházející 
obcí. Jsou tvořena rozšířenými zpevněnými plochami kolem  komunikace. 
 

H1-H4 

- nevyhovující občanská vybavenost v obci 
+/- vyhovující dostupnost OV  
- obec neposkytuje služby OV pro širší území 
- nepříliš 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) 

Zvotoky 4 4 45-52 - - - 19 21 
 

Technická infrastruktura 

I2: Dostupnost technické infrastruktury  

Obce / 
     Osady 

 
Vodovod 

 
Kanalizace 

 

 
ČOV 

 
Plynofikace 

 
CZT 

Zvotoky x x/č    
 

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 a okolí 
--  velmi 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 
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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 

Zvotoky 134,33 163,93 166,67 179,10 227,27 268,66 238,81 214,29 253,97 
 

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 

Zvotoky % 11,36 8,70 14,29 21,43 20,00 25,00 10,00 13,16 10,81 7,69 
 

J3: Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním  (podle SLDB 2011) 

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

ORP Strakonice 7,0 10,2 3,2 

Zvotoky 5,0 5,1 0,1 
 

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 
Zvotoky 2001 52,4 47,6 28,8 2011 60,0 40,0 16,4 

 

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 
Zvotoky 2001 100,0 0,0 1,4 2011 100,0 0,0 1,6 

 

J1-J4 

++ nadprůměrná míra podnikatelské aktivity, rostoucí trend 
- nadprůměrný počet nezaměstnaných osob, dlouhodobě klesající trend 
- stagnující 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) 

Zvotoky 
CT 1069 Horažďovice – Hoslovice (Kalenice, Volenice, 

Tažovice, Zvotoky, Hoslovice 
19 

Zvotoky hipostezky Hoslovice - Volenice 3,0 
 

K1-K2 

++ cyklotrasa a hypostezka na území obce, absence 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 

Zvotoky Zvotoky 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 

Zvotoky x x  
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L1-L4 

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

14. Hodnoty v území 

Hzv 1   návesní prostor s kaplí Andělů strážných, křížkem, pomníkem padlých a vzrostlou 
zelení 
Hzv 2   veřejný prostor kolem autobusové zastávky 
Hzv 3   dostatek remízů a liniové zeleně v krajině 
Hzv 4   zatopený žulový lom na vrchu Tyterec 

15. Záměry v území 

Zzv 1   vybudování ČOV a kanalizačních řadů – v ÚP řešeno, nerealizováno 
Zzv 2   obnova polní cesty mezi Zvotoky a Škrobočovem – v ÚP řešeno, nerealizováno 
Zzv 3   vybudování sportoviště – 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. 
 

Pzv-1 nekvalitní plochy veřejných prostranství – posoudit v ÚS možnosti jejich revitalizace 

Pzv-2 absence cestní sítě v krajině - realizovat KoPÚ a na základě výsledků navrhnout 
cestní síť 

Pzv-3Pzv 3 absence základního občanské vybavenosti v sídle (zejména dětská hřiště a 
sportoviště) - ÚPD občanskou vybavenost neomezuje - najít investora, případně využít 
dotační programy 

Pzv-4 chybí vodní plochy jako retenční nádrže zajišťující příznivý hydrologický režim 
v krajině – prověřit v ÚP možnosti navržení vodních ploch v krajině 

0,83
6,00

-1,67

Vyhodnocení  pilířů udržitelného rozvoje území

Soudržnost společenství obyvatel Příznivé životní prostředí Hospodářský rozvoj


