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Úvod 

Část rozbor udržitelného rozvoje území obsahuje následující dvě části: 

 

Textová část - Rozbor udržitelného rozvoje 

Vychází z požadavků, které jsou dány zněním § 4 vyhlášky 500/2006 Sb.  

Rozbor obsahuje hodnocení v členění na 13 témat. Z hlediska potřeb obce jsou velmi důležité 

zjištěné problémy a střety. Ty budou využity při řešení územních plánů jednotlivých obcí. 

Tato zjištění jsou u každé obce uvedeny formou tabulky. V tabulkách je uveden kód pomocí 

kterého je problém možno dohledat ve „Výkres problémů k řešení“.  

Pro snazší dohledání konkrétního místa v mapě je také možné využít souřadnice ve formátu 

S-JTSK, které jsou v těchto tabulkách také uvedeny .  

 

Výkresová část - Výkres problémů k řešení 

Území ORP je rozděleno na 6 listů A,B,C,D,E,F. Výkres má na listu A razítko. Všechny listy 

mají s pravém dolním rohu označení listu písmenem A až F.  

Rozdělení ORP na těchto 6 listů je shodné pro všechny výkresy a je znázorněno pomocí 

přehledného výkresu „Klad listů“. 

 

Všechny výkresy v elektronické podobě ve formátu PDF jsou vytvořeny po vrstvách. Tedy při 

otevření v Acrobat Reader je možno podle potřeby vypínat zobrazení skupin vrstev i 

konkrétních vrstev. Tak lze zobrazení v mapě zpřehlednit, je pak možno lépe identifikovat 

polohu jednotlivých prvků v mapě. 

 

 



Použité termíny, zkratky, popis tabulek 

Zkratky použité v textu 

AZZÚ aktivní zóna záplavového území 

ČOV čistírna odpadních vod 

CHKO chráněná krajinná oblast 

JPO jednotka požární ochrany (třída III, IV, V) 

NATURA 2000 soustava chráněných území evropského významu 

NNKP nemovitá národní kulturní památka 

ORP obec s rozšířenou působností 

Q100 záplavové území "stoletá voda" 

SO ORP správní obvod obce s rozšířenou působností 

S,SV,V,JV,J,JZ,Z,SZ označení světových stran 

SÚ stavební úřad 

TI technická infrastruktura 

ÚP územní plán 

ÚPD územně plánovací dokumentace 

ÚSES územní systém ekologické stability 

VPO, VPS veřejně prospěšná opatření/stavby 

ZÚR zásady územního rozvoje  

 

 

Vysvětlivky k tabulkám „Problémy a střety“ které jsou na konci každé obce kde byly 

nějaké problémy nebo střety nalezeny 

nadpis sloupce vysvětlení obsahu v tabulce 

kód kód konkrétní mapové značky ve výkresu problémů, pokud je zde 

uvedena bodová mapová značka tak touto značkou je místo označeno 

souřadnice souřadnice místa v souřadném systému S-JTSK  

popis bližší popis problému nebo střetu 

návrh opatření doporučení jak řešit 

 

 

Vysvětlení hodnot „kód“ použitých v tabulce „Problémy a střety“ (tento kód je v 

tabulkách doplněn číslem konkrétního problému nebo střetu)   

začátek kódu význam kódu jehož  

 bod ekologické zátěže, zde není rozlišení pořadovým číslem bodu 

HV střet s OP vodního zdroje 

HQ střet se záplavovým územím 

RE problém se týká plochy rezerv 

SPL problém se splachy z polí 

ZR střet zastavitelné plochy a plochy rezerv 

UN nenávaznost USES 

U nezapracování USES ze ZUR do UPD 

VP u navrhovaných záměrů přesahujících hranici jedné obce končí vymezení 

VPS (nebo VPO) v UPD na hranici jedné obce a jako VPS (nebo VPO) 

nepokračuje v obci druhé  



Bednárec 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v tematickém členění 

1. širší územní vztahy 

klady malá stabilizovaná obec. Dobré dopravní spojení díky vlakové zastávce na hlavní trati 
Jindřichův Hradec – Jihlava. 
leží v oblasti krajinného rázu Jindřichohradecko 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady stabilizované území, většinou historická zástavba včetně návesního rybníčku (požární nádrž), 
jediné sídlo obklopené plochami polí a lesů, vymezena plocha pro ČOV 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady stabilizované území, většinou historická zástavba včetně návesního rybníčku (požární nádrž), 
jediné sídlo obklopené plochami polí a lesů 

zápory železniční trať prochází přímo středem obce – problémy s hlukem 

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady Stabilizovaný počet obyvatel. Podprůměrný vek obyvatelstva vzhledem k průměrnému věku 
v ORP. Průměrný počet vysokoškolsky vzdělaných osob. 

zápory Nedochází k nárůstu počtu obyvatel. 
Nízký nárůst počtu bytů proti průměrným hodnotám ORP J.Hradec. 

5. příroda a krajina 

klady  

zápory podprůměrná plocha USES, poměrně nízký koeficient ekologické stability 

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady Obec neleží v oblasti vymezené jako „zranitelná oblast“. 

zápory Na území obce nejsou zdroje nerostných surovin. 

7. kvalita životního prostředí 

klady  

zápory Zátěž hlukem od železnice která prochází obytným územím,  
Existence starých ekologických zátěží  

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

klady Poměrně nízký zábor zemědělské půdy. Nadprůměrná plocha lesů. 

zápory  

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady Blízkost Jarošova nad Nežárkou kde je základní občanská vybavenost (školka, škola 1.st., 
základní obchody). 

zápory obec nemá školku ani školu 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady Dobré dopravní spojení díky vlakové zastávce na hlavní trati Jindřichův Hradec – Jihlava. 

zápory  

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady  

zápory nízká míra podnikatelské aktivity, vysoká míra nezaměstnanosti 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady  

zápory Nízký potenciál v cestovním ruchu. 

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  



Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[707142, 
1147248] Skládka Bednárec 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

UN-45 
[707411, 
1149262] 

v  Jarošov nad Nežárkou má 
biokoridor slepé prodloužení na 
hranici obce Bednárec 

pravděpodobně upravit v Jarošov nad 
Nežárkou 

VP-07 
[706621,  
1146905] 

v obci Kamenný Malíkov je vymezena 
VPS která končí na hranici s obcí 
Bednárec prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  E 40%, F 60% 

 



Bednáreček 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v tematickém členění 

1. širší územní vztahy 

klady Malá stabilizovaná obec. Dobré dopravní spojení díky vlakové zastávce na hlavní trati 
Jindřichův Hradec – Jihlava. 
leží v oblasti krajinného rázu Jindřichohradecko 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady nepravidelná lineární obec s převažující rozvolněnou zástavbou venkovského charakteru 

zápory absence centrálního veřejného prostranství 

3. struktura osídlení 

klady stabilizované území, většinou historická zástavba včetně návesního rybníčku (požární nádrž), 
jediné sídlo obklopené plochami polí a lesů, vymezena plocha pro ČOV 

zápory  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady  

zápory Snižování počtu obyvatel. Zvyšování průměrného věku. Podprůměrný počet vysokoškolsky 
vzdělaných osob. 

5. příroda a krajina 

klady  

zápory podprůměrná plocha USES, poměrně nízký koeficient ekologické stability 

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady  

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., na území obce nejsou zdroje nerostných 
surovin. 

7. kvalita životního prostředí 

klady  

zápory Existence starých ekologických zátěží  

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

klady růst plochy lesních pozemků 

zápory pokles výměry zemědělské půdy 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu,  

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady Přímé napojení na železnici, poloha na silnici II. třídy  

zápory  

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady  

zápory značně vysoká míra nezaměstnanosti 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady Významná stavba, paměť místa  

zápory Slabý potenciál v cestovním ruchu  

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

 



Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[704294, 
1146845] Skládka Bednáreček 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  F 100% 

 



Blažejov 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady Stabilizovaná obec, poměrně dobré dopravní napojení centrálního sídla, oblast Malý Ratmírov 
má z turistického pohledu nadmístní význam, obdobně lokálka Jindřichův Hradec – Nová 
Bystřice 
leží v oblasti krajinného rázu Jindřichohradecko 

zápory špatné dopravní napojení ostatních sídel obce 
není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady Blažejov – lineární charakter, zemědělský areál nenavazuje přímo za zastavěnou část,  
Oldřiš - lineární obec s převažující zástavbou dvorcových zemědělských usedlostí,  
Mutyněves – rozvolněná zástavba,  
Dvoreček – rozptýlené usedlosti,  
Malý Ratmírov – převažující rekreační charakter 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady jedno centrální sídlo obce, několik menších sídel a také větší množství ploch rozptýleného 
osídlení kde je zejména turistické využití 

zápory  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady růst počtu obyvatel, nová výstavba 

zápory    

5. příroda a krajina 

klady velká plocha USES 

zápory  

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady vysoký podíl vodních ploch, absence poddolovaných a sesuvných území  

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb. 

7. kvalita životního prostředí 

klady absence starých ekologických zátěží 

zápory  

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

klady zvyšování plochy lesa 

zápory snižování plochy orné půdy, výskyt ploch ohrožených větrnou erozí 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu, 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady Napojení na železnici, poloha na silnici II. třídy, poměrně dobrá dopravní dostupnost 
centrálního sídla obce 
Kanalizace napojená na ČOV  

zápory Absence plynofikace, špatná dopravní obslužnost dalších sídel obce 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady nízká míra nezaměstnanosti 

zápory  

12. rekreace a cestovní ruch 

klady rekreační oblasti v okolí rybníků Ratmírovský a Mutina 

zápory  

 



13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

 

 

 

Problémy a střety 

V obci nebyly identifikovány problémy ani střety které by bylo možno řešit v územně 

plánovacích dokumentacích. 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  E 46%, F 54% 

 



Bořetín 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v oblasti krajinného rázu Jindřichohradecko 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 
špatné dopravní napojení  

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady rozvolněná zástavba venkovských usedlostí 

zápory nevýrazný centrální prostor 

3. struktura osídlení 

klady klidné venkovské bydlení, obec nemá rozptýlené osídlení 

zápory velká vzdálenost k převážné většině služeb 

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady růst počtu obyvatel, nízký průměrný věk obyvatel 

zápory  

5. příroda a krajina 

klady  

zápory Absence chráněných prvků přírody, nízký koeficient ekologické stability  

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady Výskyt vodních zdrojů, absence aktivní zóny záplavového území  

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., nízký podíl vodních ploch  

7. kvalita životního prostředí 

klady Absence starých ekologických zátěží  

zápory  

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

klady  

zápory Snižování plochy orné půdy, podprůměrná míra zalesnění území  

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu, 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady  

zápory Absence silnic I. a II. třídy, absence napojení na železnici, špatná dopravní dostupnost  
absence kanalizace napojené na ČOV  

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady růst počtu malých zaměstnavatelů 

zápory nízká míra podnikatelské aktivity, značně vysoká míra nezaměstnanosti 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady Nemovitá památka  

zápory Nízký potenciál v cestovním ruchu  

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

 

 



 

Problémy a střety 

V obci nebyly identifikovány problémy ani střety které by bylo možno řešit v územně 

plánovacích dokumentacích. 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  F 100% 

 



Březina 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady umístění na silnici II tř. mezi Kamenicí nad Lipou a Soběslaví, 4km vzdálené město Deštná, 
leží v oblasti krajinného rázu Chýnovsko 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady zástavba vesnických usedlostí obepínající návesní prostor s kaskádou malých rybníčků a kaplí 
sv. Jana Nepomuckého, vyhlídka na obec ze severní strany 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady typicky venkovský charakter zástavby 

zápory  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady  

zápory Pokles počtu obyvatel, velmi vysoký index stáří, špatné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou  

5. příroda a krajina 

klady  

zápory Absence chráněných prvků přírody, nízký koeficient ekologické stability  

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady absence poddolovaných a sesuvných území, absence záplavových území 

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., absence ložisek nerostných surovin  

7. kvalita životního prostředí 

klady Absence starých ekologických zátěží  

zápory  

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

klady  

zápory Podprůměrná míra zalesnění území  

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu, 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady poloha na silnici II. třídy 

zápory absence napojení na železnici 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady  

zápory nízká míra podnikatelské aktivity, značně vysoká míra nezaměstnanosti 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady  

zápory nízký potenciál v cestovním ruchu, chybí ubytovací zařízení  

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

 

 



 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[706860, 
1151992] Skládka Mutyněves 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

UN-04 
[719673, 
1133784] 

v obci Březina biokoridor přechází do 
obce Psárov (ORP Tábor) kde ale není  
vymezen prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

VP-02 
[719215, 
1136274] 

v Deštná je VPO "LBK11", v Březina 
není VPO nadefinované prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  D 53%, E 47% 

 



Číměř 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v oblasti krajinného rázu Jindřichohradecko plochou 8% a v oblasti krajinného rázu 
Novobystřicko plochou 92% 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady Číměř – protáhlý prostor návsi s volnou řadovou zástavbou,  
Kunějovské samoty – rozptýlená zástavba, dálkový pohled ze skály Kamenec JV od sídla,  
Bílá - zástavba vesnických usedlostí obepínající návesní prostor s rybníky a kaplí,  
Nová Ves – unikátní půlkruhový tvar vesnice s řadovou zástavbou,  
Sedlo – podélný tvar návsi s rybníky a kaplí s rozvolněnou zástavbou,  
Lhota – rozvolněná zástavba podél návsi s rybníkem,  
Potočná – ulicový typ s rozvolněnou zástavbou podél potoka,  
Dobrá Voda – ulicový typ s rozvolněnou zástavbou 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady jedno centrální sídlo obce a dalších šest o něco menších sídel 
velké množství lokálních zastavěných území využívaných většinou pro rekreační účely 

zápory  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady růst počtu obyvatel, růst počtu bytů 

zápory nadprůměrný věk obyvatel 

5. příroda a krajina 

klady vysoký podíl chráněných prvků a ploch (přírodní rezervace, NATURA 2000, přírodní park), 
vysoký koeficient ekologické stability  

zápory  

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt vodních zdrojů, absence zranitelných oblastí, mnoho vodních ploch, ložiska nerostných 
surovin 

zápory  

7. kvalita životního prostředí 

klady obec neleží v oblasti vymezené jako „zranitelná oblast“. 

zápory existence starých ekologických zátěží  

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

klady nadprůměrná míra zalesnění území 

zápory snižování plochy orné půdy  

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady existence mateřské školy v relativně malé obci 

zápory  

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 
klady poloha na silnici II. třídy 

zápory  

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady růst počtu malých zaměstnavatelů, vysoká míra podnikatelské aktivity 

zápory nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady region lidové architektury, významná stavba, nemovitá památka, potenciál v cestovním ruchu  

zápory  

 



13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

 

 

 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[711206, 
1162389] Bývalá ČS PHM Číměř 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[712260, 
1163747] Skládka Lhota 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[715435, 
1160936] Skládka Nová Ves 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[713832, 
1163747] Skládka Sedlo 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[707852, 
1162682] Zemědělský brownfield Číměř 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

UN-21 
[708609, 
1164244] 

na území Číměře prověřit možnost 
vymezení biokoridoru napojujícího 
biocentrum vymezené v Nová 
Bystřice na USES c Číměři prověřit potřebu vymezení biokoridoru 

U-07 
[716241, 
1158790] 

USES ze ZUR není promítnut do UP 
obce uvést UPD do souladu se ZUR 

U-08 
[715168, 
1161167] 

USES ze ZUR není promítnut do UP 
obce uvést UPD do souladu se ZUR 

U-09 
[715708, 
1163306] 

USES ze ZUR není promítnut do UP 
obce uvést UPD do souladu se ZUR 

U-10 
[714468, 
1165016] 

USES ze ZUR není promítnut do UP 
obce uvést UPD do souladu se ZUR 

U-21 
[709553, 
1162243] 

USES ze ZUR není promítnut do UP 
obce uvést UPD do souladu se ZUR 

U-23 
[712044, 
1159711] 

USES ze ZUR není promítnut do UP 
obce uvést UPD do souladu se ZUR 

VP-13 
[709984, 
1165524] 

v Číměř je VPS "T6, plynovod STL 
Potočná" a končí na hranici obce, v 
Nová Bystřice VPS není nadefinovaná prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  B 99%, C 1% 

 



Člunek 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v oblasti krajinného rázu Jindřichohradecko plochou 71% a v oblasti krajinného rázu 
Novobystřicko plochou 29% 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady Člunek - zástavba vesnických usedlostí obepínající návesní prostor s rybníkem, rozvolněná 
zástavba v S části,  
Lomy a Kunějov - zástavba vesnických usedlostí obepínající návesní prostor s kaskádou 
malých rybníčků a kaplí  
 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady centrální sídlo obce (Člunek) a další sídlo (Lomy) leží na silnici II tř., dále řada samot a 
rekreačních staveb,  
velké množství lokálních zastavěných území využívaných většinou pro rekreační účely, 
potenciál pro podporu rekreačního využití 

zápory sídlo Kunějov je hůře dopravně dostupné 

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady růst počtu obyvatel, nízký index stáří, růst počtu bytů 

zápory  

5. příroda a krajina 

klady relativně vysoký koeficient ekologické stability, chráněné přírodní plochy (přírodní rezervace, 
NATURA 2000, přírodní park)  

zápory  

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady vysoký podíl vodních ploch, výskyt vodních zdrojů Absence zranitelných oblastí, absence 
aktivní zóny záplavového území  

 

zápory absence ložisek nerostných surovin  

7. kvalita životního prostředí 

klady obec neleží v oblasti vymezené jako „zranitelná oblast“. 

zápory existence starých ekologických zátěží  

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

klady zvyšování plochy orné půdy, nadprůměrná míra zalesnění území, zvyšování plochy lesa 

zápory  

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu, 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady poloha na silnici II. třídy 

zápory  

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady růst počtu malých zaměstnavatelů 

zápory podprůměrná míra podnikatelské aktivity 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady nemovitá památka, významná stavba, region lidové architektury, úzkokolejná trať – potenciální 
možnost rozvoje cestovního ruchu 

zápory v současném stavu nízký rozvoj cestovního ruchu  



13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

 

 

 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[703812, 
1157444] ČECH-ODPADY, s.r.o. 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[703833, 
1157420] Lomy u Kunžaku 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[707903, 
1158969] Skládka Kunějov 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[704107, 
1158006] Skládka Lomy 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  B 27%, C 73% 

 



Deštná 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v oblasti krajinného rázu Chýnovsko plochou 91% a v oblasti krajinného rázu Táborsko-
Soběslavsko plochou 9% 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady Lipovka – řadová liniová zástavba dvorcových usedlostí,  
Deštná – souvislá řadová zástavba v centrální části v blízkosti rozlehlého náměstí s parkem a 
kostelem sv. Ottona, v okrajových částech rozvolněná zástavba, v SZ části s areálem ZD 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady sídlo obce je město kompaktního tvaru, zastavěné území situováno podél hlavních silničních 
tahů 

zápory odloučené sídlo (katastr Lipovka) je hůře dopravně dostupné (přibližně 35 stálých obyvatel) 

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady růst počtu obyvatel, růst podílu obyvatel s vysokoškolským vzděláním 

zápory zvyšování průměrného věku, nízký nárůst počtu bytů proti průměru celého ORP 

5. příroda a krajina 

klady  

zápory relativně nízký koeficient ekologické stability, absence chráněných prvků přírody  

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt ložisek nerostných surovin, absence poddolovaných a sesuvných území  

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., nízký podíl vodních ploch, existence 
zranitelných oblastí  

7. kvalita životního prostředí 

klady absence starých ekologických zátěží  

zápory  

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

klady  

zápory podprůměrná míra zalesnění území  

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady Dobrá vybavenost sociální a zdravotnickou infrastrukturou, v obci je školka, ZŠ 

zápory  

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady poloha na silnici II. třídy  

zápory  

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady růst počtu malých zaměstnavatelů 

zápory  

12. rekreace a cestovní ruch 

klady paměť místa, vysoký potenciál v cestovním ruchu  

zápory nízké kapacity ubytování  

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO II kategorie 

zápory  

 

 



 

 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[719560, 
1137970] AGRA Deštná, a.s. 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[719512, 
1137931] SIGNUM spol. s r.o. 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

SPL-32 
[702099, 
1156780] splachy půdy z polí na komunikace 

prověřit možnosti řešení v UPD, například 
návrhem ploch trvalého zatravnění apod. 

SPL-27 
[718330, 
1137918] splachy půdy z polí na komunikace 

prověřit možnosti řešení v UPD, například 
návrhem ploch trvalého zatravnění apod. 

VP-01 
[720444, 
1136140] 

v Deštná je VPS "plocha pro STL 
plynovod Lipovka -Březina", v Březina 
VPS není nadefinovaná 

o připojení plynu v Lipovka a v Březina 
pravděpodobně není zájem, prověřit že má být 
VPS opravdu zrušeno  

VP-02 
[719425, 
1136300] 

v Deštná je VPO "LBK11", v Březina 
není VPO nadefinované prověřit sjednocení stavu v obou obcích  

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  D 34%, E 66% 

 



Dívčí Kopy 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v oblasti krajinného rázu Chýnovsko plochou 59% a v oblasti krajinného rázu 
Jindřichohradecko plochou 41% 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady rozvolněná zástavba menších zemědělských usedlostí s navazujícím lánovým uspořádáním 
plužiny, vyhlídka na obec z V části katastru 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady stabilizované území, většinou historická zástavba včetně návesního rybníčku (požární nádrž), 
jediné sídlo obklopené plochami polí a lesů 

zápory zastavitelné plochy vymezeny v poměrně značném rozsahu 

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady růst počtu obyvatel díky migraci do obce  

zápory Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou infrastrukturou  

5. příroda a krajina 

klady  

zápory relativně nízký koeficient ekologické stability, absence chráněných prvků přírody  

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt vodních zdrojů, absence zranitelných oblastí, absence aktivní zóny záplavového území, 
výskyt ložisek nerostných surovin, absence poddolovaných a sesuvných území  

zápory omezený podíl vodních ploch  

7. kvalita životního prostředí 

klady absence starých ekologických zátěží  

zápory  

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

klady  

zápory podprůměrná míra zalesnění území  

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu, 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady  

zápory absence silnic I. a II. třídy, absence napojení na železnici, špatná dopravní dostupnost, 
absence veřejné vodovodní sítě, absence plynofikace, absence kanalizace napojené na ČOV  

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady růst počtu malých zaměstnavatelů, růst podnikatelské aktivity 

zápory nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady  

zápory nízký rozvoj cestovního ruchu  

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

 



Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

D-01 
[710352, 
1140212] špatný odtok vody - pravidelně náledí prověřit možnosti řešení v UPD 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  E 100% 

 



Dolní Pěna 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v "rozvojová osa nadmístního významu" s názvem "Severovýchodní - Jindřichohradecká"  
leží v oblasti krajinného rázu Jindřichohradecko 

zápory  

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady Původní rozvolněná zástavba v centrální a východní části, v západní části nová plošná 
zástavba, v severní části katastru - výroba a zahrádkářská kolonie spádově k J. Hradci 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady historická zástavba podél Pěnenského potoka dobře dopravně přístupná, dobře přístupná je i 
komerční plocha v severní části obce 

zápory vzhledem k blízkosti Jindřichova Hradce dochází hlavně na západní straně k typicky 
satelitnímu způsobu osidlování, obec ztrácí typický venkovský charakter, hůře dopravně 
přístupné nové zastavitelné plochy. Problematické bude dopravní napojení zastavitelné plochy 
Z.18 která leží severně od silnice II. tř.  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady významně rostoucí počet obyvatel v obci (způsobený především výraznou migrací obyvatel), 
příznivá věková struktura obyvatel (vysoký podíl osob v předproduktivním věku), velmi nízký 
index stáří, výrazný nárůst počtu bytů  

zápory nové rodinné domy jsou převážně satelitní výstavbou k městu Jindřichův Hradec  

5. příroda a krajina 

klady  

zápory nízký koeficient ekologické stability, absence chráněných prvků přírody  

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady absence poddolovaných a sesuvných území  

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., absence vodních zdrojů, relativně nízký 
podíl vodních ploch, absence ložisek nerostných surovin, ohrožení mimořádnou povodní pod 
potenciálně nebezpečnou hrází rybníka Dřevo 

7. kvalita životního prostředí 

klady  

zápory existence starých ekologických zátěží  

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

klady  

zápory nízká míra zalesnění území , výskyt ploch ohrožených větrnou erozí 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu, 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady  

zápory absence silnic I. a II. třídy, špatná dopravní dostupnost města Jindřichův Hradec hromadnou 
dopravou 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady růst počtu malých zaměstnavatelů, růst podnikatelské aktivity,  
nízká míra nezaměstnanosti  
 

zápory  

12. rekreace a cestovní ruch 

klady  

zápory nízký potenciál v cestovním ruchu  



13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

 

 

 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[715237, 
1155199] Dolní Pěna, obalovna 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[715127, 
1155220] Skládka Jindřichův Hradec 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[711981, 
1157089] Skládka Horní Pěna 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  B 94%, E 6% 

 



Dolní Žďár 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v "rozvojová osa nadmístního významu" s názvem "Severovýchodní - Jindřichohradecká" 
leží v oblasti krajinného rázu Jindřichohradecko, dobré propojení do Jindřichova Hradce silnicí 
1. třídy 

zápory  

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady Dolní Žďár a Horní Lhota – sídla ulicového typu s charakteristickou tradiční zástavbou 
vesnických statků 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady malá obec, skládá se ze dvou sídel (Dolní Žďár a Horní Lhota), osídlení situováno převážně 
podél řeky Nežárky, dopravní propojení obou sídel je pomocí místní komunikace, obě jsou 
napojeny na silnici 1. třídy 

zápory  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady růst počtu obyvatel, nízký index stáří, růst podílu obyvatel s vysokoškolským vzděláním 

zápory nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou infrastrukturou  

5. příroda a krajina 

klady  

zápory relativně nízký koeficient ekologické stability, absence chráněných prvků přírody  

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady absence poddolovaných a sesuvných území, vysoký podíl vodních ploch  

zápory existence aktivní zóny záplavového území, zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 
Sb., absence vodních zdrojů  

7. kvalita životního prostředí 

klady  

zápory existence starých ekologických zátěží  

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

klady  

zápory nízká míra zalesnění území, snižování plochy orné půdy, výskyt ploch ohrožených větrnou 
erozí 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu, 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady poloha na silnici I. třídy, dostupnost sídla ORP  

zápory absence napojení na železnici, absence plynofikace, absence kanalizace napojené na ČOV  

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady růst počtu malých zaměstnavatelů, růst podnikatelské aktivity, 

zápory nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady nemovitá památka, paměť místa, potenciál v cestovním ruchu  

zápory  

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 



Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[717565, 
1158248] Skládka Horni Lhota 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

HV-03 
[716543, 
1157356] 

plocha "L1.1" smíšená obytná je 
navržena v OP vodního zdroje 

prověřit vymezení této plochy, v případě 
ponechání plochy uvést v textové části  
podmínky pro respektování OP vodního zdroje 

UN-09 
[718423,  
1156524] 

nenávaznost biokoridoru se v tomto 
místě týká města Jindřichův Hradec, 
obce Dolní Žďár a obce Vydří prověřit sjednocení stavu ve třech obcích 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  B 100% 

 



Doňov 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v "rozvojová osa nadmístního významu" s názvem "Soběslavsko - Jindřichohradecká" 
leží v oblasti krajinného rázu Táborsko-Soběslavsko 

zápory  

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady převažující zástavba dvorcových statků s hospodářským zázemím obepínající návesní prostor, 
návesní kaple Panny Marie 

zápory zemědělský areál navazuje na zastavěnou část 

3. struktura osídlení 

klady stabilizované území, většinou historická zástavba, jediné sídlo obklopené plochami polí, leží 
na silnici 1. tř. – výhodné z pohledu dopravního napojení 

zápory silnice 1. tř. dělí obec na dvě poloviny, problematické z pohledu bezpečnosti (v obci není 
žádný přechod pro chodce) 
 

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady Mírný nárůst počtu obyvatel 

zápory Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou infrastrukturou, stagnace výstavby nových 
bytů 

5. příroda a krajina 

klady  

zápory absence chráněných prvků přírody, nízký koeficient ekologické stability 

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady absence poddolovaných a sesuvných území, vysoký podíl vodních ploch, absence aktivní 
zóny záplavového území 
 

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., absence ložisek nerostných surovin, 
absence vodních zdrojů 
 

7. kvalita životního prostředí 

klady absence starých ekologických zátěží 

zápory  

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

klady  

zápory podprůměrná míra zalesnění území, výskyt ploch ohrožených větrnou erozí 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu, 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady přímé napojení na železnici, poloha na silnici I. třídy, dobrá dopravní dostupnost, vybudována 
kanalizace 

zápory zastávka železnice je 2 km od obce ale trasa je nebezpečná pro pěší nebo cyklistický přístup 
(úzká silnice 1. třídy),  
vzhledem k tomu že úsek Řípec – J. Hradec není pro kamiony zpoplatněn tak komunikace 
procházející středem obce poslední dobou vykazuje vysoký nárůst kamionové dopravy  

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 

zápory nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady nemovitá památka, paměť místa 

zápory nízký potenciál v cestovním ruchu 



13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

Problémy a střety 

V obci nebyly identifikovány problémy ani střety které by bylo možno řešit v územně 

plánovacích dokumentacích. 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  D 100% 

 



Drunče 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v oblasti krajinného rázu Chýnovsko 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady Drunče a Annovice - zástavba vesnických usedlostí v řadových frontách vedle kaskády malých 
rybníčků, v Z části rozptýlená zástavba 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady stabilizovaná obec, zástavba je navrhovaná v návaznosti na zastavěné území 

zápory  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady  

zápory vysoký průměrný věk, relativně silný úbytek obyvatelstva, nízká výstavba bytů 

5. příroda a krajina 

klady  

zápory absence chráněných prvků přírody, nízký koeficient ekologické stability 

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt vodních zdrojů, absence aktivní zóny záplavového území, absence poddolovaných a 
sesuvných území 

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., omezená rozloha vodních ploch, absence 
ložisek nerostných surovin 

7. kvalita životního prostředí 

klady  

zápory existence starých ekologických zátěží 

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

klady  

zápory Podprůměrná míra zalesnění území 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu, 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady poloha na silnici II. třídy 

zápory Absence napojení na železnici, absence kanalizace napojené na ČOV 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady  

zápory podprůměrná míra podnikatelské aktivity, vysoká míra nezaměstnanosti 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady relativně vysoký podíl objektů individuální rodinné rekreace 

zápory nízký rozvoj v cestovním ruchu 

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

 

 



Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[717344, 
1135613] Skládka Drunče 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

SPL-05 
[717538, 
1135210] 

splachy půdy z polí do zastavěného 
území 

prověřit možnosti řešení v UPD, například 
návrhem ploch trvalého zatravnění apod. 

SPL-06 
[718496, 
1135332] splachy půdy z polí na komunikace 

prověřit možnosti řešení v UPD, například 
návrhem ploch trvalého zatravnění apod. 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  E 100% 

 



Hadravova Rosička 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v "rozvojová osa nadmístního významu" s názvem "Severovýchodní - Jindřichohradecká" 
leží v oblasti krajinného rázu Jindřichohradecko 

zápory  

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady rozvolněná zástavba s centrálním umístěním kaple a malé vodní nádrže, solitérní lokalita 
Mlýnek v J části správního území obce 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady velmi malá obec, kompaktní zástavba, blízko silnice I. třídy 

zápory  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady mírný nárůst počtu bytů, nárůst počtu vysokoškolsky vzdělaných, trend klesání průměrného 
věku, nadprůměrný nárůst počtu bytů  

zápory nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou infrastrukturou, 

5. příroda a krajina 

klady  

zápory absence chráněných prvků přírody, nízký koeficient ekologické stability 

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt vodních zdrojů, absence zranitelných oblastí, absence aktivní zóny záplavového území, 
absence poddolovaných a sesuvných území 

zápory omezená rozloha vodních ploch, absence ložisek nerostných surovin 

7. kvalita životního prostředí 

klady absence starých ekologických zátěží 

zápory  

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

klady  

zápory nízká míra zalesnění území, úbytek zemědělské půdy 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu, 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady centrum obce blízko od silnice I. třídy, kanalizace napojená na ČOV 

zápory absence napojení na železnici, absence veřejné vodovodní sítě 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady  

zápory pokles počtu malých zaměstnavatelů, podprůměrná míra podnikatelské aktivity, vysoká míra 
nezaměstnanosti 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady  

zápory slabý potenciál v cestovním ruchu 

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

 



 

 

Problémy a střety 

V obci nebyly identifikovány problémy ani střety které by bylo možno řešit v územně 

plánovacích dokumentacích. 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  E 100% 

 



Hatín 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v oblasti krajinného rázu CHKO Třeboňsko plochou 93% a v oblasti krajinného rázu 
Kardašovořečicko-Strážsko plochou 7% 

zápory  

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady Hatín – v J části původní zástavba vesnických usedlostí okolo návesního prostoru s kaskádou 
rybníků a kaplí, S část novější volná řadová a plošná zástavba,  
Stajka - zástavba vesnických usedlostí s návesním rybníkem,  
Jemčina – komponovaná krajina, pravoúhlý systém cest 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady hlavní sídlo je Hatín, dále menší sídla Stajka a Jemčina, dále je v území několik samot také 
trvale osídlených (Na Sýkoře, Kašpary, Zadní dvůr), snaha o dodržení tradičního venkovského 
charakteru zástavby (nevyskytují se bungalovy a podobné stavby) 

zápory  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady  

zápory pokles počtu obyvatel, vysoký index stáří, nedostatečná vybavenost sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

5. příroda a krajina 

klady chráněné přírodní plochy - CHKO Třeboňsko, NATURA 2000, biosférická rezervace), značně 
vysoký koeficient ekologické stability 

zápory  

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt vodních zdrojů, výskyt ložisek nerostných surovin, absence poddolovaných a 
sesuvných území 

 

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., 

7. kvalita životního prostředí 

klady  

zápory existence starých ekologických zátěží 

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

klady vysoká míra zalesnění území 

zápory úbytek orné půdy, výskyt ploch ohrožených větrnou erozí 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu, 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady kanalizace napojená na ČOV 

zápory absence silnic I. a II. třídy, absence napojení na železnici 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady růst počtu malých zaměstnavatelů, nadprůměrná míra podnikatelské aktivity, nízká 
nezaměstnanost, růst vysokoškolsky vzdělaných 

zápory  

12. rekreace a cestovní ruch 

klady kulturní hodnoty – paměť místa (zejména zámek Jemčina), hustá síť komunikací bez 
motorových vozidel 
 

zápory  



13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

 

 

 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[728643, 
1155084] Farma Zadní dvůr - Šenkýřová 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[722680, 
1155318] Skládka Hatín 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

HV-04 
[726353, 
1156174] 

plocha "J1" je navržena v OP vodního 
zdroje 

prověřit vymezení této plochy, v případě 
ponechání plochy uvést v textové části  
podmínky pro respektování OP vodního zdroje 

UN-06 
[724478, 
1157468] 

v obci Hatín je koridor zakreslen tak 
že předpokládá pokračování v obci 
Plavsko kde ale není vymezen prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

VP-09 
[721482, 
1155224] 

v Polště je "VPT 1 , trasa vedení 
vodovodu"  a končí na hranici obce, v 
Hatín VPS není nadefinovaná  prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  A 44%, D 56% 

 



Horní Radouň 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v oblasti krajinného rázu Chýnovsko 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady H. Radouň – protáhlý tvar sídla podél komunikace a Radouňského potoka,  
Starý Bozděchov – centrální prostor s rybníkem a zelení obklopený převážně zemědělskými 
usedlostmi,  
Nový Bozděchov a Bukovka – roztroušený charakter zástavby zem. usedlostí 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady čtyři sídla (Horní Radouň, Starý Bozděchov, Nový Bozděchov, Bukovka), ve všech převažuje 
venkovský charakter území, dále několik rozptýlených usedlostí s trvalým pobytem osob 

zápory špatná dopravní dostupnost 

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady Pokles počtu obyvatel, vysoký index stáří 

zápory stagnace bytové výstavby 

5. příroda a krajina 

klady relativně vysoký koeficient ekologické stability, urbanistické hodnoty (Bukovka), region lidové 
architektury (Bukovka) 

zápory  

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt vodních zdrojů, absence aktivní zóny záplavového území, absence poddolovaných a 
sesuvných území 

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., nízký podíl vodních ploch, absence 
ložisek nerostných surovin 

7. kvalita životního prostředí 

klady absence starých ekologických zátěží 

zápory  

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

klady vysoká míra zalesnění území 

zápory  

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu, 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady  

zápory absence silnic I. a II. třídy, absence napojení na železnici, špatná dopravní dostupnost, není 
kanalizace a ČOV 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 

zápory vysoká míra nezaměstnanosti 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady relativně vysoký podíl objektů individuální rodinné rekreace, potenciál v rozvoji cestovního 
ruchu, paměť místa – cenné území Bukovky 

zápory  

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie v blízké Okrouhlé Radouni 

zápory  



Problémy a střety 

V obci nebyly identifikovány problémy ani střety které by bylo možno řešit v územně 

plánovacích dokumentacích. 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  E 100% 

 



Horní Skrýchov 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v "rozvojová osa nadmístního významu" s názvem "Severovýchodní - Jindřichohradecká" 
leží v oblasti krajinného rázu Jindřichohradecko 

zápory  

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady zástavba vesnického charakteru, na okrajích zemědělské objekty, Z část – plošná zástavba 

zápory východní část správ. úz. -  satelitní lokalita nové plošné zástavby  

3. struktura osídlení 

klady Původní historická zástavba podél silnice 3.tř. která obcí prochází, kompaktní obec bez 
odloučených sídel a usedlostí 

zápory satelitní zástavba na západním okraji obce 

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady významně rostoucí počet obyvatel v obci, příznivá věková struktura obyvatel  - velmi nízký 
index stáří, Výrazný rozvoj bytové výstavby, relativně vysoký nárůst počtu nově postavených 
rodinných domů 

zápory  

5. příroda a krajina 

klady  

zápory absence chráněných prvků přírody 

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt vodních ploch,  

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., absence vodních zdrojů, existence aktivní 
zóny záplavového území, výskyt poddolovaných a sesuvných území, absence ložisek 
nerostných surovin 

7. kvalita životního prostředí 

klady absence starých ekologických zátěží 

zápory  

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

klady mírný nárůst zalesnění území 

zápory  

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu, 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady přímé napojení na železnici, poloha na silnici I. třídy, dobré dopravní napojení 

zápory Absence kanalizace napojené na ČOV 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady růst počtu malých zaměstnavatelů, nadprůměrná míra podnikatelské aktivity, nízká 
nezaměstnanost, růst vysokoškolsky vzdělaných 

zápory  

12. rekreace a cestovní ruch 

klady potenciál v rozvoji cestovního ruchu 

zápory  

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 



 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

RE-04 
[712862, 
1150392] 

rezerva koridor pro obchvat ze ZUR 
není v UP uvést UPD do souladu se ZUR 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  E 100% 

 



Horní Pěna 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v "rozvojová osa nadmístního významu" s názvem "Severovýchodní - Jindřichohradecká" 
plochou 40% 
leží v oblasti krajinného rázu Jindřichohradecko 

zápory  

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady Malíkov nad Nežárkou – nálevkovitý útvar návesního prostoru s rybníkem a kaplí Panny Marie 
Loretánské v horní části a ulicovitá zástavba v dolní části obce 
Horní Pěna – liniová zástavba podél komunikací 

zápory satelitní zástavba na SV obce 

3. struktura osídlení 

klady obec má dvě hlavní sídla: Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou 
Horní Pěna – dobré dopravní napojení (sídlo na silnici 2. třídy), urbanisticky hodnotná původní 
zástavba v údolí potoka 
Malikov n.Než. – sídlo s charakterem klasické vesnické zástavby - urbanisticky cenné  

zápory satelitní zástavba na SV části sídla Horní Pěna nezapadající do klasické vesnické zástavby  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady nárůst počtu obyvatel, nízký index stáří, vysoký podíl obyvatel vysokoškolského vzdělání, 
rozvoj bytové výstavby 

zápory výstavbu limituje chybějící kanalizace v části obce a neexistence ČOV 

5. příroda a krajina 

klady plocha přírodního parku 

zápory relativně nízký koeficient ekologické stability 

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady relativně vysoký výskyt vodních ploch 

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., 
ohrožení mimořádnou povodní pod potenciálně nebezpečnou hrází rybníka Dřevo 

7. kvalita životního prostředí 

klady  

zápory existence starých ekologických zátěží 

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

klady  

zápory podprůměrná míra zalesnění území, výskyt ploch ohrožených větrnou erozí 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady v obci je školka 

zápory obec nemá školu, 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady silnice II. třídy, dobré spojení do Jindřichova Hradce 

zápory absence napojení na železnici, chybí vybudování kanalizace a ČOV, chybí silniční obchvat 
obce (rozdělení obce silnicí na dvě části) 

 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady růst počtu malých zaměstnavatelů, nadprůměrná míra podnikatelské aktivity, nízká 
nezaměstnanost, růst vysokoškolsky vzdělaných 

zápory zemědělské podniky podnikající v území obce mají sídlo mimo obec - není zaměstnávání 
místních obyvatel, daňová výtěžnost od tohoto podnikání jde do jiných míst 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady potenciál v rozvoji cestovního ruchu, paměť místa, dochovaná lidová architektura 

zápory intenzivní chov ryb v dříve rekreačním rybníku, absence napojení na stávající cyklostezky 



13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

 

 

 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

SPL-10 
[712319, 
1157282] 

splachy půdy z polí do zastavěného 
území 

prověřit možnosti řešení v UPD, například 
návrhem ploch trvalého zatravnění apod. 

SPL-11 
[712875, 
1157437] 

splachy půdy z polí do zastavěného 
území 

prověřit možnosti řešení v UPD, například 
návrhem ploch trvalého zatravnění apod. 

SPL-12 
[713055, 
1156889] 

splachy půdy z polí do zastavěného 
území 

prověřit možnosti řešení v UPD, například 
návrhem ploch trvalého zatravnění apod. 

UN-10 
[716065, 
1156634] 

v obci Horní Pěna biokoridor končí na 
hranici města Jindřichův Hradec prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

VP-10 
[712178, 
1155998] 

v Hospříz je VPS "VVT6, vodovod 
Hrutkov " a končí na hranici obce, v 
Horní Pěna VPS není nadefinovaná prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

VP-11 
[711369, 
1157004] 

v Hospříz je VPS "VVT7, vodovod 
Kačlehy" a končí na hranici obce, v 
Horní Pěna VPS není nadefinovaná prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  B 100% 

 



Hospříz 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v oblasti krajinného rázu Jindřichohradecko 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady Hospříz – různorodý charakter – vesnická stavení, rodinné domky, vícepodlažní bytové domy, 
náves s rybníčkem a kaplí,  
Hrutkov – okrouhlice s návesními rybníčky a kaplí, rodinné domy vesnického charakteru, 
vyhlídkové místo V od Hrutkova 

zápory Nevyužitý zemědělský areál v S části Hrutkova 

3. struktura osídlení 

klady dvě sídla (Hospříz a Hrutkov), stabilizované území, dobrá dopravní dostupnost z blízké silnice 
2.tř. 

zápory  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady růst počtu obyvatel, nízký index stáří, rozvoj bytové výstavby 

zápory nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou infrastrukturou 

5. příroda a krajina 

klady  

zápory nízký koeficient ekologické stability 

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt vodních zdrojů, absence zranitelných oblastí, absence aktivní zóny záplavového území, 
absence poddolovaných a sesuvných území 

zápory Nízký podíl vodních ploch, absence ložisek nerostných surovin 

7. kvalita životního prostředí 

klady  

zápory existence starých ekologických zátěží 

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

klady  

zápory úbytek zemědělské půdy, podprůměrná míra zalesnění území 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady v obci mateřská školka 

zápory obec nemá školu, 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady poloha na silnici II. třídy, dobrá dopravní dostupnost centra, kanalizace napojená na ČOV 

zápory absence napojení na železnici 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady růst počtu malých zaměstnavatelů, nízká nezaměstnanost 

zápory podprůměrná míra podnikatelské aktivity 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady region lidové architektury – Hrutkov 

zápory nízký potenciál v cestovním ruchu 

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 



 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[709648, 
1155255] Skládka Hospříz 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

VP-10 
[712178, 
1155998] 

v Hospříz je VPS "VVT6, vodovod 
Hrutkov " a končí na hranici obce, v 
Horní Pěna VPS není nadefinovaná prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

VP-11 
[711369, 
1157004] 

v Hospříz je VPS "VVT7, vodovod 
Kačlehy" a končí na hranici obce, v 
Horní Pěna VPS není nadefinovaná prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

VP-14 
[711159, 
1156994] 

v Hospříz je VPS "VVT7, vodovod 
Kačlehy" vymezen severně od silnice 
až k hranici obce, v Kačlehy vymezeno 
jižně od silnice 

prověřit sjednocení stavu v obou obcích - 
zpřesnit styčné místo na hranici obcí tak, aby 
se vymezené VPS v tomto místě nemíjely 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  B 86%, C 2%, E 11% 

 



Jarošov nad Nežárkou 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v "rozvojová osa nadmístního významu" s názvem "Severovýchodní - Jindřichohradecká" 
plochou 43% 
leží v oblasti krajinného rázu Jindřichohradecko 

zápory  

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady Jarošov n/N – větší sídlo obklopené rybníky a řekami Nežárkou a Kamenicí,  
Lovětín, Nekrasín – rodinné domy a vesnické usedlosti podél centrální kaskády rybníků, 
Hostějeves, Pejdlova Rosička, Matějovec,  
Kruplov – rozvolněná zástavba vesnických usedlostí,  
Zdešov – rozvolněná zástavba podél zelené centrální části s kaplí 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady obec má hlavní sídlo Jarošov nad Nežárkou které leží na silnici 1.tř., dále má 6 dalších sídel 
které mají typicky vesnický charakter 
slouží jako centrum i pro sousední malé obce 

zápory dopravně nebezpečná křižovatka silnic 1.tř., průjezd silnice 1.tř. přes obec 
značně nepravidelný tvar obce (velká vzdálenost k okrajovým sídlům obce – zejména Zdešov) 

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady nízký index stáří, nadprůměrný růst počtu bytů 

zápory chybí zdravotnická infrastruktura 

5. příroda a krajina 

klady chráněné plochy a prvky přírody (NATURA 2000, přírodní památky) 

zápory relativně nízký koeficient ekologické stability 

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt vodních zdrojů, výskyt vodních ploch 

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., existence aktivní zóny záplavového 
území, absence ložisek nerostných surovin, výskyt poddolovaných a sesuvných území 

7. kvalita životního prostředí 

klady absence starých ekologických zátěží 

zápory  

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

klady mírný nárůst lesních ploch 

zápory výskyt ploch ohrožených větrnou erozí 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady v obci je školka a 1.st. ZŠ, praktický lékař 

zápory  

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady přímé napojení na železnici, poloha na silnici I. a II. třídy, dobrá dopravní dostupnost, 
kanalizace napojená na ČOV 

 

zápory  

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady zvýšení počtu podnikajících, nízká nezaměstnanost 

zápory nízká míra podnikatelské aktivity 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady potenciál v cestovním ruchu, paměť místa, významná stavba a nemovitá památka 

zápory  



13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

 

 

 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[710372, 
1147170] Jarošovská Keramika 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[709546, 
1147810] Obalovna Jarošov n. Nežárkou 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[707650, 
1149548] 

Výkrmna prasat Jarošov nad 
Nežárkou 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

HV-02 
[710626, 
1148456] 

zastavitelná plocha "40" pro drobnou 
výrobu zasahuje do ochranného 
pásma vodního zdroje 

prověřit vymezení této plochy, v případě 
ponechání plochy uvést v textové části  
podmínky pro respektování OP vodního zdroje 

SPL-30 
[708777, 
1145353] 

splachy půdy z polí do zastavěného 
území 

prověřit možnosti řešení v UPD, například 
návrhem ploch trvalého zatravnění apod. 

ZR-01 
[707384, 
1146270] 

v ploše REZ-1 (rezerva pro 
hodohospodářskou stavbu) jsou 
navrženy dvě plochy SO (80a , 80b) prověřit správnost vymezení těchto ploch 

UN-12 
[711936, 
1145795] 

v Jarošově nad Nežárkou biokoridor 
končí jako slepá větev na hranici 
města Jindřichův Hradec prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

UN-16 
[711727,  
1143809] 

nenávaznost biokoridorů mezi 
obcemi Kostelní Radouň a Jarošov 
nad Nežárkou prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

UN-45 
[707411, 
1149262] 

v Jarošově nad Nežárkou má 
biokoridor slepé prodloužení na 
hranici obce Bednárec 

pravděpodobně upravit v Jarošově nad 
Nežárkou 

UN-46 
[712132, 
1145664] 

nenávaznost biokoridoru se v tomto 
místě týká města Jindřichův Hradec, 
obce Kostelní Radouň a obce Jarošov 
nad Nežárkou prověřit sjednocení stavu ve třech obcích 

VP-03 
[705261, 
1144603] 

v Jarošově nad Nežárkou je VPS 
"TK13, elektrické vedení VN včetně 
trafostanice ve Zdešově" a končí na 
hranici obce, v Kamenný Malíkov není 
nadefinováno prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

VP-08 
[706684, 
1146539] 

"elektrické vedení VN pro Kamenný 
Malíkov", vymezení VPS v Jarošov 
nad Nežárkou se míjí na hranici obcí s 
vymezením VPS v Kamenném 
Malíkově 

prověřit sjednocení stavu v obou obcích - 
zpřesnit styčné místo na hranici obcí tak, aby 
se vymezené VPS v tomto místě nemíjely 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  E 77%, F 23% 

 



Jilem 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v oblasti krajinného rázu Jindřichohradecko 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady venkovské sídlo liniového charakteru s návesním prostorem s vodními nádržemi 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady kompaktní obec, blízko lokálního centra města Studená, plochy výroby jsou na Z obce mimo 
ploch obytných 

zápory nesystémová úřední spádovost obce: stavební řízení spadá pod SÚ Studená (která je součást 
ORP Dačice) ale územní plánování spadá pod ORP Jindřichův Hradec 

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady trend snižování průměrného věku, nadprůměrné procento vysokoškolsky vzdělaných 

zápory pokles počtu obyvatel, nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou infrastrukturou, nízký 
rozvoj bytové výstavby 

5. příroda a krajina 

klady přírodní park 

zápory nízký koeficient ekologické stability 

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady absence poddolovaných a sesuvných území 

zápory výskyt vodních zdrojů, absence ložisek nerostných surovin 

7. kvalita životního prostředí 

klady absence starých ekologických zátěží 

zápory  

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

klady  

zápory úbytek zemědělské půdy, podprůměrná míra zalesnění území 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady poloha na silnici I. třídy 

zápory absence napojení na železnici, absence kanalizace napojené na ČOV 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady  

zápory podprůměrná míra podnikatelské aktivity, vysoká míra nezaměstnanosti 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady nemovitá památka 

zápory nízký potenciál v cestovním ruchu 

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

 

 



 

Problémy a střety 

V obci nebyly identifikovány problémy ani střety které by bylo možno řešit v územně 

plánovacích dokumentacích. 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  F 100% 

 



Jindřichův Hradec 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v "rozvojová oblast nadmístního významu" s názvem "Jindřichohradecko" 
leží v oblasti krajinného rázu Jindřichohradecko plochou 81%, v oblasti krajinného rázu 
Kardašovořečicko-Strážsko plochou 15% a v oblasti krajinného rázu Chýnovsko plochou 4% 

zápory  

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady Jindřichův Hradec - zástavba urbanistické kompozice městského charakteru,  
Buk - rozvolněná zástavba podél centrální kaskády rybníčků,  
Děbolín – rozvolněná zástavba, v okrajových částech plošná novější zástavba příměstského 
charakteru a výrobní areály, rozhledna Rýdův kopec,  
Dolní Radouň – rozvolněná zástavba hl. venkovského charakteru podél centrální komunikace 
a kaskády rybníků,  
Dolní Skrýchov – dvě části dělící železniční trať a řeka Nežárka, rozvolněná zástavba, na 
okraji katastru strojírenská výroba,  
Horní Žďár – ulicovka s charakteristickou tradiční zástavbou vesnických statků, V část - plošná 
zástavba příměstského charakteru,  
Matná - zástavba vesnických usedlostí s návesním rybníkem,  
Otín – 3 části: J – „starý“ Otín - původní ulicovka vesnických usedlostí, dnes na okrajích plošná 
zástavba příměstského charakteru; střed – Jitka – výrobní areál a bydlení ve vícepatrových 
domech; S – Bobelovka – zahrádkářská kolonie;  
Políkno – rozvolněná zástavba, vyhlídky ze SV a SZ,  
Radouňka – Radouňka „Kopeček“ – plošná zástavba příměstského charakteru, „stará“ 
Radouňka – rozvolněná zástavba okolo návsi,  
Nový Dvůr, Sádky, Obora, Na Samotách – části sídla s rozptýlenou zástavbou 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady město je centrem celého SO ORP, má celkem 10 katastrů která korespondují s 10 sídly, z nich 
sídla Otín a Radouňka již prakticky splynula s městem 

zápory vzhledem k nedostatku možnosti výstavby přímo ve městě dochází k výstavbě v blízkých 
obcích (vznikají stavby satelitního typu), což do budoucna zvyšuje problémy s dojížděním do 
centra – zejména dopravní problémy  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady velmi dobré vybavení sociální a zdravotnickou infrastrukturou, množství kulturních a 
sportovních zařízení 

zápory pokles celkového počtu obyvatel na základě výrazně záporného migračního salda, velký 
nedostatek bytů k pronájmu, velký nedostatek parcel reálně použitelných k výstavbě přesto že 
vymezených ploch je značné množství, minimum zastavitelných ploch je ve vlastnictví města 
které nemůže realizovat výstavbu bytů 

5. příroda a krajina 

klady přírodní památky, NATURA 2000, kulturní dědictví 

zápory Nízký koeficient ekologické stability 

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt vodních zdrojů, výskyt vodních ploch, výskyt ložisek nerostných surovin 

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb.,existence aktivní zóny záplavového území, 
výskyt poddolovaných území 

7. kvalita životního prostředí 

klady  

zápory existence starých ekologických zátěží  
nedostatečné doplňování vzrostlé zeleně ve veřejně přístupných plochách - zejména při 
budování nových ploch (nejčastěji se jedná o parkoviště) a dále při rekonstrukci stávajících 
ploch 

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

klady  

zápory úbytek zemědělské půdy, podprůměrná míra zalesnění území, výskyt ploch ohrožených 
větrnou erozí 



9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady školství všech stupňů, nemocnice, obchody, centrální sídlo ORP 

zápory  

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady  

zápory zlepšit propojení sídliště Vajgar s ostatními částmi města pro pěší a cyklisty, špatné dopravní 
propojení západního břehu řeky Nežárky s centrem města 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady významní zaměstnavatelé, podprůměrná míra nezaměstnanosti 

zápory  

12. rekreace a cestovní ruch 

klady vysoký potenciál v cestovním ruchu, atraktivita města z kulturně-historického hlediska, hrad a 
zámek Jindřichův Hradec, množství kulturních a sportovních zařízení, turistické ubytování, 
významná paměť místa 

zápory chybí autocamp (obytné přívěsy, obytná vozidla, stany) 

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady jednotka HZS kraje, stanice policie ČR 

zápory  

 

 

 

 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[715236, 
1153968] 

Benzina s.r.o. ČSPHM Jindřichův 
Hradec 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[714671, 
1154369] ČOV Jindřichův Hradec 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[713192, 
1152845] JČDZ a.s. skládka Hliněnka 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[713298, 
1151003] MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[713389, 
1152788] Otín u JH - bývalý sklad 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[710696, 
1153983] Skládka Čihadlo 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[712859, 
1155366] skládka Horní Pěna 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[712269, 
1153548] skládka Otín 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[719424, 
1149071] Skládka Velký Ratmírov 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[713728, 
1151442] STS, spol. s r.o. 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[714546, 
1150040] 

Školní zemědělský statek, Jindřichův 
Hradec-Radouňka 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

HQ-13 
[712700, 
1153342] větší část plochy leží v Q100,  

prověřit vymezení této plochy, v případě 
ponechání plochy uvést v textové části 
respektovat hranici Q100 



HQ-14 
[712825, 
1153377] 

okrajová část plochy Z210 v UPD leží  
v Q100 

prověřit možnost zpřesnění hranice této 
plochy, v případě ponechání plochy uvést v 
textové části respektovat hranici Q100 

SPL-18 
[718503, 
1150798] 

splachy půdy z polí do zastavěného 
území 

prověřit možnosti řešení v UPD, například 
návrhem ploch trvalého zatravnění apod. 

SPL-19 
[717828, 
1151020] 

splachy půdy z polí do zastavěného 
území 

prověřit možnosti řešení v UPD, například 
návrhem ploch trvalého zatravnění apod. 

SPL-20 
[712486, 
1154080] 

splachy půdy z polí do zastavěného 
území 

prověřit možnosti řešení v UPD, například 
návrhem ploch trvalého zatravnění apod. 

SPL-21 
[711968, 
1153976] 

splachy půdy z polí do zastavěného 
území 

prověřit možnosti řešení v UPD, například 
návrhem ploch trvalého zatravnění apod.z 

SPL-23 
[718503, 
1153275] 

splachy půdy z polí do zastavěného 
území 

prověřit možnosti řešení v UPD, například 
návrhem ploch trvalého zatravnění apod. 

SPL-24 
[718050, 
1153305] 

splachy půdy z polí do zastavěného 
území 

prověřit možnosti řešení v UPD, například 
návrhem ploch trvalého zatravnění apod. 

UN-09 
[718423,  
1156524] 

nenávaznost biokoridoru se v tomto 
místě týká města Jindřichův Hradec, 
obce Dolní Žďár a obce Vydří prověřit sjednocení stavu ve třech obcích 

UN-10 
[716065, 
1156634] 

v obci Horní Pěna biokoridor končí na 
hranici města Jindřichův Hradec prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

UN-12 
[711936, 
1145795] 

v  Jarošov nad Nežárkou biokoridor 
končí jako slepá větev na hranici 
města Jindřichův Hradec prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

UN-13 
[719612,  
1155374] 

v obci Jindřichův Hradec biokoridor 
prochází přes území obce Polště kde 
ale není vymezen prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

UN-46 
[712132, 
1145664] 

nenávaznost biokoridoru se v tomto 
místě týká města Jindřichův Hradec, 
obce Kostelní Radouň a obce Jarošov 
nad Nežárkou prověřit sjednocení stavu ve třech obcích 

UN-47 
[714068, 
1144397] 

v městu Jindřichův Hradec vymezený 
biokoridor nekopíruje hranici obce a 
proto na více místech nenavazuje na 
biokoridor vymezený v obci Kostelní 
Radouň prověřit vymezení biokoridoru 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  B 9%, D 5%, E 86% 

 



Kačlehy 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v oblasti krajinného rázu Jindřichohradecko plochou 88% a v oblasti krajinného rázu 
Novobystřicko plochou 12% 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady zástavba vesnických usedlostí obepínající návesní prostor s rybníky a kaplí Panny Marie, 
vyhlídka na obec z JV ze žluté turistické stezky 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady stabilizované území, převážně historická zástavba, jediné sídlo, obec nemá rozptýlené 
osídlení 

zápory za stávající zástavbou je velké množství zastavitelných ploch, koncepčně řešit dopravní 
obslužnost těchto ploch 

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady rostoucí počet obyvatel, trend klesání průměrného věku obyvatel, růst počtu bytů 

zápory podprůměrný počet vysokoškolsky vzdělaných 

5. příroda a krajina 

klady vysoký koeficient ekologické stability, chráněné plochy a prvky přírody (přírodní park, 
NATURA 2000, přírodní rezervace), vysoký podíl ploch ÚSES 

zápory  

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady vysoký podíl vodních ploch, absence zranitelných oblastí a aktivní zóny záplavového území, 
absence poddolovaných území 

zápory absence vodních zdrojů, absence ložisek nerostných surovin 

7. kvalita životního prostředí 

klady absence starých ekologických zátěží 

zápory  

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

klady přírůstek lesních ploch 

zápory úbytek ploch zemědělské půdy,  

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady kanalizace napojená na ČOV 

zápory absence silnic I. a II. třídy, absence napojení na železnici, špatná dopravní dostupnost, 
absence veřejné vodovodní sítě 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady růst počtu malých zaměstnavatelů, nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 

zápory značně vysoká míra nezaměstnanosti 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady relativně vysoký podíl objektů individuální rodinné rekreace paměť místa, nemovitá památka 

zápory nízký potenciál v cestovním ruchu 

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie v blízké obci Horní Pěna 

zápory  

 



 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

VP-14 
[711159, 
1156994] 

v Hospříz je VPS "VVT7, vodovod 
Kačlehy" vymezen severně od silnice 
až k hranici obce, v Kačlehy vymezeno 
jižně od silnice 

prověřit sjednocení stavu v obou obcích - 
zpřesnit styčné místo na hranici obcí tak, aby 
se vymezené VPS v tomto místě nemíjely 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  B 100% 

 



Kamenný Malíkov 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v oblasti krajinného rázu Jindřichohradecko 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady nepravidelná lineární obec s převažující rozvolněnou zástavbou venkovského charakteru 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady stabilizované území, převážně historická zástavba, jediné sídlo obklopené plochami polí a 
lesů, pouze dvě trvale obývané usedlosti na západě území obce 

zápory  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady mírný růst počtu obyvatel, vysoký podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním, růst počtu bytů 

zápory vysoký průměrný věk  

5. příroda a krajina 

klady  

zápory nedostatek chráněných prvků přírody, nízký koeficient ekologické stability, malé procento 
ploch ÚSES 

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady absence zranitelných oblastí, Absence poddolovaných území 

zápory nízký podíl vodních ploch, absence vodních zdrojů, existence aktivní zóny záplavového území, 
absence ložisek nerostných surovin 

7. kvalita životního prostředí 

klady absence starých ekologických zátěží 

zápory  

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

klady mírný růst plochy orné půdy 

zápory podprůměrná míra zalesnění území, výskyt ploch ohrožených větrnou erozí 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady poloha na silnici II. třídy 

zápory absence silnic I. třídy, absence napojení na železnici, absence kanalizace napojené na ČOV 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady růst počtu malých zaměstnavatelů, nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 

zápory nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady relativně vysoký podíl objektů individuální rodinné rekreace, paměť místa, nemovitá památka 

zápory nízký potenciál v cestovním ruchu 

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

 

 



 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

VP-03 
[705261, 
1144603] 

v Jarošov nad Nežárkou je VPS 
"TK13, elektrické vedení VN 
včetně trafostanice ve Zdešově" a 
končí na hranici obce, v obci 
Kamenný Malíkov není VPS 
nadefinována prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

VP-07 
[706621,  
1146905] 

v obci Kamenný Malíkov je vymezena 
VPS která končí na hranici s obcí 
Bednárec prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

VP-08 
[706684, 
1146539] 

"elektrické vedení VN pro Kamenný 
Malíkov", vymezení VPS v Jarošov 
nad Nežárkou se míjí na hranici obcí s 
vymezením VPS v Kamenném 
Malíkově 

prověřit sjednocení stavu v obou obcích - 
zpřesnit styčné místo na hranici obcí tak, aby 
vymezené VPS na sebe navazovaly 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  F 100% 

 



Kardašova Řečice 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v "specifická oblast nadmístního významu" s názvem "Třeboňsko - Novohradsko" plochou 

77%, dále leží v "rozvojová osa nadmístního významu" s názvem "Soběslavsko - 
Jindřichohradecká" plochou 35% 
leží v oblasti krajinného rázu CHKO Třeboňsko plochou 68% a v oblasti krajinného rázu 
Kardašovořečicko-Strážsko plochou 32% 

zápory  

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady Kardašova Řečice – zástavba urbanistické kompozice městského charakteru,  
oblast Řehořinky a Cikar – částečně souvislá skupina vesnických domků a dále roztroušená 
zástavba,  
Mnich – sídlo vesnického charakteru obklopené rybníky,  
Nítovice - sídlo vesnického charakteru s návesním rybníkem 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady sídlo Kardašova Řečice slouží jako spádové i pro drobné sousední obce 
Nítovice a Mnich mají dobré napojení do Kardašovy Řečice  

zápory dopravně je kritický průchod silnice 1.tř středem sídla, z pohledu hluku je problematický průtah 
železnice sídlem 

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady rostoucí počet obyvatel v obci, rozvoj bytové výstavby, vysoký podíl obyvatel 
s vysokoškolským vzděláním 

zápory  

5. příroda a krajina 

klady mimořádná přírodní hodnota části území (CHKO Třeboňsko, NATURA 2000, biosférická 
rezervace, přírodní památka), vysoký koeficient ekologické stability, urbanistické hodnoty 

zápory  

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady relativně vysoký podíl vodní plochy, výskyt ložisek nerostných surovin 

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., absence vodních zdrojů, existence aktivní 
zóny záplavového území, výskyt poddolovaných území 
 

7. kvalita životního prostředí 

klady  

zápory existence starých ekologických zátěží 

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

klady vysoká míra zalesnění území 

zápory výskyt ploch ohrožených větrnou erozí 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady v obci je školka a ZŠ, praktický lékař 

zápory  

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady poloha na silnici I. třídy, přímé napojení na železnici, poloha na dopravní ose, kanalizace 
napojená na ČOV 
 

zápory  

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady významný zaměstnavatel, růst počtu malých zaměstnavatelů, nadprůměrná míra 
podnikatelské aktivity, nízká míra nezaměstnanosti 

zápory  



12. rekreace a cestovní ruch 

klady relativně vysoký podíl objektů individuální rodinné rekreace paměť místa, nemovitá památka 

zápory  

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO II kategorie 

zápory  

 

 

 

 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[727923, 
1147878] Autovrakoviště Nítovice 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[725911, 
1147597] Farma Babky - Šenkýřová, Čermák 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[726866, 
1149692] Farma Cikár - Šenkýřová, Čermák 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[727153, 
1149332] Farma Safari - Šenkýřová, Čermák 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[725671, 
1148030] Skládka Kardašova Řečice 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[725433, 
1147228] Skládka Kardašova Řečice I 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[725532, 
1147751] Skládka Kardašova Řečice II 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[726035, 
1148872] Skládka Kardašova Řečice III 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[723493, 
1148393] Skládka Mnich 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

VP-06 
[723396, 
1147485] 

v Pluhův Žďár je vymezena VPS "TI-
E7, elektrické vedení VN 22 kV" a 
končí na hranici obce, v Kardašově 
Řečici není VPS vymezeno prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  D 100% 

 



Kostelní Radouň 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v oblasti krajinného rázu Chýnovsko plochou 63% a v oblasti krajinného rázu 
Jindřichohradecko plochou 37% 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady nepravidelná lineární obec s převažující rozvolněnou zástavbou, návesní prostor s kostelem 
sv. Víta, zemědělský areál a ČOV nenavazují na zastavěnou část 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady historická zástavba podél vodního toku 

zápory dopravně hůře přístupná zástavba na západním břehu vodního toku (velmi úzká komunikace) 
a podobné problémy u nově zastavitelných ploch L8 a L9 

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady nárůst počtu obyvatel, vysoký podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním, růst počtu bytů 

zápory vysoký průměrný věk 

5. příroda a krajina 

klady urbanistické hodnoty 

zápory absence chráněných prvků přírody, relativně nízký koeficient ekologické stability 

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt vodních zdrojů, výskyt vodních ploch, absence aktivní zóny záplavového území, 
absence poddolovaných území,  

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., absence ložisek nerostných surovin,  

7. kvalita životního prostředí 

klady existence starých ekologických zátěží 

zápory  

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

klady  

zápory podprůměrná míra zalesnění území 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady kanalizace napojená na ČOV 

zápory absence silnic I. a II. třídy, absence napojení na železnici, špatná dopravní dostupnost 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady růst počtu malých zaměstnavatelů, nadprůměrná míra podnikatelské aktivity, nízká míra 
nezaměstnanosti 

zápory  

12. rekreace a cestovní ruch 

klady paměť místa, nemovitá památka 

zápory nízký potenciál v cestovním ruchu 

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

 



 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[713155, 
1143933] skládka Kostelní Radouň 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

UN-16 
[711727,  
1143809] 

nenávaznost biokoridorů mezi 
obcemi Kostelní Radouň a Jarošov 
nad Nežárkou prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

UN-46 
[712132, 
1145664] 

nenávaznost biokoridoru se v tomto 
místě týká města Jindřichův Hradec, 
obce Kostelní Radouň a obce Jarošov 
nad Nežárkou prověřit sjednocení stavu ve třech obcích 

VP-04 
[715023, 
1143080] 

v Kostelní Radouň je VPS "TI 2, 
technická infrastruktura koridor pro 
hlavní vodov. řad" která končí na 
hranici obce, v Lodhéřov není VPS 
vymezeno prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  E 100% 

 



Kunžak 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v oblasti krajinného rázu Jindřichohradecko plochou 31% a v oblasti krajinného rázu 
Novobystřicko plochou 69% 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady Kunžak - zástavba urbanistické kompozice městského charakteru,  
Mosty – ulicovka, vesnická stavení s velkou parcelací, návesní rybníky,  
Kaproun – okrouhlice – náves s návesními rybníky,  
Terezín - rozvolněná zástavba,  
Zvůle – rozvolněná zástavba, rekreační charakter,  
Suchdol – rozvolněná zástavba s návesními rybníky,  
Valtínov – ulicovka s kaskádou rybníčků 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady sídlo Kunžak slouží jako spádové i pro ostatní sídla obce i pro drobné sousední obce 
na S je rekreační oblast podél rybníka Komorník, v prostoru mezi Kunžakem a Zvůlí je větší 
množství trvale obydlených samostatných usedlostí 

zápory  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady dobré vybavení sociální a zdravotnickou infrastrukturou, 

zápory  

5. příroda a krajina 

klady chráněné přírodní plochy a prvky - přírodní park, NATURA 2000, přírodní památky, národní 
přírodní památka, vysoký koeficient ekologické stability, urbanistické hodnoty 

zápory  

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt vodních zdrojů, výskyt vodních ploch, absence aktivní zóny záplavového území 

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., absence ložisek nerostných surovin, 
výskyt poddolovaných území 

7. kvalita životního prostředí 

klady  

zápory existence starých ekologických zátěží 

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

klady vysoká míra zalesnění území 

zápory pokles výměry zemědělské půdy 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady v obci je školka a ZŠ, dobré vybavení sociální a zdravotnickou infrastrukturou 

zápory  

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady poloha na silnici II. třídy, kanalizace napojená na ČOV 

zápory absence napojení na železnici, špatná dopravní dostupnost 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady růst počtu malých zaměstnavatelů, nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 

zápory nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady relativně vysoký počet objektů individuální rodinné rekreace, velký turistický potenciál, kulturní 
hodnoty území – zejména dochovaná lidová architektura – paměť místa 

zápory  



13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO II kategorie 

zápory  

 

 

 

 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

SPL-25 
[702390, 
1157046] splachy půdy z polí na komunikace 

prověřit možnosti řešení v UPD, například 
návrhem ploch trvalého zatravnění apod. 

SPL-26 
[719918, 
1137468] splachy půdy z polí na komunikace 

prověřit možnosti řešení v UPD, například 
návrhem ploch trvalého zatravnění apod. 

  
[702141, 
1157048] ČS PHM OKTAN - Kunžak 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[700628, 
1157565] Skládka Lány 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[700056, 
1157561] Skládka Lány II 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[697358, 
1160376] Valtínov 352 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

UN-17 
[696965,  
1157205] 

v obci Kunžak biokoridor přechází do 
obce Studená (ORP Dačice) kde ale 
není  vymezen prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  C 98%, F 2% 

 



Lásenice 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v "rozvojová osa nadmístního významu" s názvem "Severovýchodní - Jindřichohradecká" 
leží v oblasti krajinného rázu Jindřichohradecko plochou 19%, v oblasti krajinného rázu 
Kardašovořečicko-Strážsko plochou 46% a v oblasti krajinného rázu Novobystřicko plochou 
35% 

zápory  

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady sídlo vesnického charakteru obklopené rybníky a řekou Nežárkou, zemědělská výroba mimo 
zastavěnou část 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady kompaktní zástavba podél hlavních komunikací, dopravní obslužnost území obce je limitována 
velkým množstvím rybníků a dále řekou Nežárkou 

zápory  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady rostoucí počet obyvatel v obci, rozvoj bytové výstavby, vysoký podíl obyvatel 
s vysokoškolským vzděláním 

zápory  

5. příroda a krajina 

klady vysoký podíl ploch ÚSES 

zápory  

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady vysoký podíl vodních ploch, absence poddolovaných území 

zápory existence aktivní zóny záplavového území, zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 
Sb., absence vodních zdrojů, absence ložisek nerostných surovin 

7. kvalita životního prostředí 

klady absence starých ekologických zátěží 

zápory  

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

klady trend zvětšování lesních pozemků 

zápory podprůměrná míra zalesnění území 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady v obci mateřská školka 

zápory v obci není škola 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady poloha na silnici I. třídy, kanalizace napojená na ČOV 

zápory absence napojení na železnici 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady  

zápory podprůměrná míra podnikatelské aktivity, snižování počtu malých zaměstnavatelů, 
nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady potenciál v cestovním ruchu, kulturní památky – paměť místa 

zápory  

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  



 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

HQ-18 
[718850, 
1159862] část návrhové plochy So-08 je v Q100 

prověřit možnost zpřesnění hranice této 
plochy, v případě ponechání plochy uvést v 
textové části „respektovat hranici Q100“ 

SPL-28 
[719667, 
1160009] 

splachy půdy z polí do zastavěného 
území 

prověřit možnosti řešení v UPD, například 
návrhem ploch trvalého zatravnění apod. 

SPL-29 
[718586, 
1159711] 

splachy půdy z polí do zastavěného 
území 

prověřit možnosti řešení v UPD, například 
návrhem ploch trvalého zatravnění apod. 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  A 3%, B 97% 

 



Lodhéřov 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v oblasti krajinného rázu Chýnovsko plochou 65%, v oblasti krajinného rázu 
Jindřichohradecko plochou 11% a v oblasti krajinného rázu Kardašovořečicko-Strážsko 
plochou 24% 
 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady Lodhéřov – ulicovka,  
Studnice – rozvolněná zástavba, vyhlídka Z od obce,  
Najdek – rozvolněná zástavba venkovského charakteru 
 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady Lodhéřov (správní centrum) nabízí základní občanskou vybavenost (např. ZŠ 1.-5. stupeň), 
zástavba kopíruje silnici 2.tř. a vodní tok 
zástavba všech tří sídel je venkovského charakteru a je kompaktní (žádné osamocené 
usedlosti) 

zápory  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady rostoucí počet obyvatel v obci, rozvoj bytové výstavby 

zápory nízký podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním, 

5. příroda a krajina 

klady Absence poddolovaných území 

zápory absence chráněných prvků přírody, relativně nízký koeficient ekologické stability, malé 
procento ploch ÚSES 

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt vodních zdrojů, absence aktivní zóny záplavového území, absence poddolovaných 
území 

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., nízký podíl vodních ploch, absence 
ložisek nerostných surovin 

7. kvalita životního prostředí 

klady  

zápory existence starých ekologických zátěží 

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

klady nadprůměrná míra zalesnění území, trend zvětšování lesních pozemků 

zápory  

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady mateřská škola a ZŠ 1.stupeň 

zápory  

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady poloha na silnici II. třídy, kanalizace napojená na ČOV 

zápory absence napojení na železnici 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady  

zápory podprůměrná míra podnikatelské aktivity, nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady potenciál v cestovním ruchu, kulturní hodnoty – paměť místa, nemovitá památka 

zápory  



13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

 

 

 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[716969, 
1145378] skládka Lodhéřov 

dle evidence MŽP ekologická zátěž, 
respektovat ji 
bude prověřena věrohodnost dat od 
poskytovatele, protože obec při projednání 
udává že takový problém v místě nikdy nebyl 

SPL-14 
[717516, 
1146470] 

splachy půdy z polí do zastavěného 
území 

prověřit možnosti řešení v UPD, například 
návrhem ploch trvalého zatravnění apod. 

SPL-15 
[717833, 
1146511] 

splachy půdy z polí do zastavěného 
území 

prověřit možnosti řešení v UPD, například 
návrhem ploch trvalého zatravnění apod. 

SPL-16 
[718041, 
1146686] 

splachy půdy z polí do zastavěného 
území 

prověřit možnosti řešení v UPD, například 
návrhem ploch trvalého zatravnění apod. 

SPL-17 
[717064, 
1144904] 

splachy půdy z polí do zastavěného 
území 

prověřit možnosti řešení v UPD, například 
návrhem ploch trvalého zatravnění apod. 

UN-19 
[717913, 
1148086] 

biokoridor je vymezený na levém 
břehu vodoteče (v Lodhéřov) ale není 
vymezený na pravém břehu (ve Velký 
Ratmírov) 

prověrit vedení biokoridoru hlavně ve Velký 
Ratmírov 

UN-20 
[718893, 
1143429] 

v obci Lodhéřov biokoridor končí na 
hranici obce Velký Ratmírov prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

VP-04 
[715023, 
1143080] 

v Kostelní Radouň je VPS "TI 2, 
technická infrastruktura koridor pro 
hlavní vodov. řad" a končí na hranici 
obce, v Lodhéřov není VPS vymezeno prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

VP-05 
[715250, 
1141308] 

v Okrouhlá Radouň je vymezena VPS 
"Napojení nového vodního zdroje na 
vodojem" a končí na hranici obce, v 
Lodhéřov není VPS vymezeno prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  E 100% 

 



Nová Bystřice 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v oblasti krajinného rázu Novobystřicko 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady Nová Bystřice - zástavba urbanistické kompozice městského charakteru, Ovčárna,  
Albeř, Artolec, Blato, Hůrky – ulicovky - rozvolněná zástavba podél centrální komunikace, 
Hradiště, Nový Vojířov – rozvolněná zástavba s návesním prostorem,  
Klášter – malá osada s dominantou Kostela Nejsvětější Trojice,  
Mýtinky, Klenovské samoty, lesní hotel Peršlák, Blanko – samota,  
Konrac, Klenová, Skalka, Smrčná – rozvolněná zástavba venkovského charakteru,  
Senotín – rozvolněná zástavba podél kaskády rybníčků   

zápory  

3. struktura osídlení 

klady město Nová Bystřice je centrem obce s občanským vybavením sloužícím pro všechna sídla 
celého správního území a částečně i pro obec Číměř 
struktura obce je poznamenaná polohou v pohraničí (zaniklé obce v bývalém pohraničním 
pásmu) 
území je ve velké míře využíváno k rekreačním účelům ke kterým slouží mnoho staveb 
v menších sídlech a na samotách 

zápory  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady dobré vybavení sociální a zdravotnickou infrastrukturou, poloha na dopravní trase do 
Rakouska 

zápory pokles počtu obyvatel 

5. příroda a krajina 

klady vysoký podíl chráněných prvků a ploch (přírodní park, přírodní památky, přírodní rezervace, 
NATURA 2000), vysoký koeficient ekologické stability, nadprůměrné kulturní dědictví, 
urbanistické hodnoty, region lidové architektury 

zápory  

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt vodních zdrojů, výskyt vodních ploch , absence zranitelných oblastí, výskyt ložisek 
nerostných surovin 

zápory existence aktivní zóny záplavového území, výskyt poddolovaných území 

7. kvalita životního prostředí 

klady  

zápory existence starých ekologických zátěží 

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

klady nadprůměrná míra zalesnění území, trend zvětšování lesních pozemků 

zápory pokles výměry zemědělské půdy 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady v obci je školka a ZŠ, dobré vybavení sociální a zdravotnickou infrastrukturou 

zápory  

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady napojení na železnici, poloha na silnici II. třídy, dobré dopravní napojení, kanalizace napojená 
na ČOV, napojení na plyn 

zápory  

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady růst počtu malých zaměstnavatelů 

zápory podprůměrná míra podnikatelské aktivity, nadprůměrná míra nezaměstnanosti 



12. rekreace a cestovní ruch 

klady velmi silný turistický potenciál, golfové hřiště, možnosti lyžování, turistické ubytování, relativně 
vysoký počet objektů individuální rodinné rekreace, kulturní hodnoty – paměť místa 

zápory  

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO III kategorie 

zápory  

 

 

 

 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[702587, 
1169879] Skládka Filipov 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[709842, 
1166588] Skládka Nová Bystřice 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[708974, 
1166908] Skládka Nová Bystřice 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

HV-10 
[708669, 
1167702] 

plocha "VSI-4" je navržena v OP 
vodního zdroje 

v textové části uvést podmínky pro 
respektování OP vodního zdroje 

HV-11 
[707112, 
1168424] 

plocha "Z54" je navržena v OP 
vodního zdroje 

v textové části uvést podmínky pro 
respektování OP vodního zdroje 

SPL-13 
[710333, 
1167052] 

splachy půdy z polí do zastavěného 
území 

prověřit možnosti řešení v UPD, například 
návrhem ploch trvalého zatravnění apod. 

VP-13 
[709984, 
1165524] 

v Číměř je VPS "T6, plynovod STL 
Potočná" a končí na hranici obce, v 
Nová Bystřice VPS není nadefinovaná prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  B 38%, C 62% 

 



Nová Olešná 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v oblasti krajinného rázu Jindřichohradecko 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady sídlo vesnického charakteru podél řeky Olešné, zemědělská výroba mimo zastavěnou část 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady jediné sídlo, v obci nejsou žádná odloučená místa trvale obydlená 

zápory dopravně velice nebezpečný průchod silnice 1.tř. obcí (v UP je navržený obchvat) 

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady rostoucí počet obyvatel v obci, trend klesání průměrného věku obyvatel, vysoký podíl obyvatel 
s vysokoškolským vzděláním 

zápory stagnace bytové výstavby 

5. příroda a krajina 

klady NATURA 2000, přírodní památka 

zápory relativně nízký koeficient ekologické stability, malé procento ploch ÚSES 

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt vodních ploch, výskyt vodních zdrojů, absence aktivní zóny záplavového území, 
absence poddolovaných území 

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., absence ložisek nerostných surovin 

7. kvalita životního prostředí 

klady absence starých ekologických zátěží 

zápory  

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

klady  

zápory podprůměrná míra zalesnění území 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady poloha na silnici I. třídy 

zápory absence napojení na železnici, absence veřejné vodovodní sítě, absence kanalizace napojené 
na ČOV 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady mírný růst počtu malých zaměstnavatelů 

zápory podprůměrná míra podnikatelské aktivity 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady relativně vysoký podíl objektů individuální rodinné rekreace 

zápory nízký potenciál v cestovním ruchu 

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

 

 



 

Problémy a střety 

V obci nebyly identifikovány problémy ani střety které by bylo možno řešit v územně 

plánovacích dokumentacích. 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  F 100% 

 



Nová Včelnice 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v "rozvojová osa nadmístního významu" s názvem "Severovýchodní - Jindřichohradecká" 
leží v oblasti krajinného rázu Jindřichohradecko 

zápory  

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady Propojení sídla s okolní krajinou, J a V část – rozvolněná zástavba,  
Brabec, Pýchov a Karlov – venkovský typ bydlení 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady město Nová Včelnice slouží jako spádové pro sousední obce, obchvat silnice 1.tř. je zcela 
mimo zastavěné území 

zápory oddělení obce od ploch pro rekreaci (koupání) silnicí 1.třídy (nebezpečné místo pro pěší 
přecházení) 

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady dobré vybavení sociální a zdravotnickou infrastrukturou, nadprůměrný podíl obyvatel 
s vysokoškolským vzděláním 

zápory pokles počtu obyvatel, vysoký index stáří 

5. příroda a krajina 

klady  

zápory nedostatek chráněných prvků přírody, nízký koeficient ekologické stability 

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt vodních zdrojů, absence zranitelných oblastí, relativně vysoký podíl vodních ploch, 
absence poddolovaných území 

zápory absence ložisek nerostných surovin 

7. kvalita životního prostředí 

klady  

zápory existence starých ekologických zátěží 

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

klady  

zápory Nízká míra zalesnění území, výskyt ploch ohrožených větrnou erozí 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady v obci je školka a ZŠ, dobré vybavení sociální a zdravotnickou infrastrukturou 

zápory  

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady přímé napojení na železnici, poloha na silnici I. třídy, kanalizace napojená na ČOV 

zápory  

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady významný zaměstnavatel, podprůměrná míra nezaměstnanosti 

zápory podprůměrná míra podnikatelské aktivity 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady potenciál v cestovním ruchu, kulturní hodnoty – paměť místa, významná stavba, nemovitá 
památka 

zápory  

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO II kategorie 

zápory  

 



 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[708188, 
1141833] Bývalá skládka TKO - Pískovna 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[708175, 
1141861] Skládka Pískovka 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[709684, 
1143241] skládka V Touni 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  E 86%, F 14% 

 



Okrouhlá Radouň 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v oblasti krajinného rázu Chýnovsko plochou 54% a v oblasti krajinného rázu 
Jindřichohradecko plochou 46% 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady sídlo vesnického charakteru s rozvolněnou zástavbou, vyhlídkové místo se severní strany 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady zástavba kumulovaná podél silnice vedoucí údolím Radouňského potoka, poměrně dobré 
dopravní propojení do Jindřichova Hradce 

zápory vzhledem k blízkosti Jindřichova Hradce  částečně dochází k satelitnímu způsobu osidlování, 
obec ztrácí typický venkovský charakter  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady nárůst počtu obyvatel,  

zápory vysoký index stáří 

5. příroda a krajina 

klady  

zápory minimální výskyt chráněných prvků přírody, nízký koeficient ekologické stability 

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt vodních zdrojů, absence aktivní zóny záplavového území 

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., nízký podíl vodních ploch, absence 
ložisek nerostných surovin, výskyt poddolovaných území, vysoký výskyt starých důlních děl 

7. kvalita životního prostředí 

klady  

zápory existence starých ekologických zátěží 

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

klady mírný nárůst ploch lesa 

zápory podprůměrná míra zalesnění území 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady kanalizace napojená na ČOV 

zápory absence silnic I. a II. třídy, absence napojení na železnici, špatná dopravní dostupnost 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady podprůměrná míra nezaměstnanosti 

zápory podprůměrná míra podnikatelské aktivity, pokles počtu malých zaměstnavatelů 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady  

zápory nízký potenciál v cestovním ruchu 

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

 



 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[712187, 
1142800] 

DIAMO - výtoky důlních vod, lokalita 
Okrouhlá Radouň 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[712128, 
1142791] SONING a.s. 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

VP-05 
[715250, 
1141308] 

v Okrouhlá Radouň je vymezena VPS 
"Napojení nového vodního zdroje na 
vodojem" a končí na hranici obce, v 
Lodhéřov není VPS vymezeno prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  E 100% 

 



Pístina 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v "specifická oblast nadmístního významu" s názvem "Třeboňsko - Novohradsko",  
leží v "rozvojová osa nadmístního významu" s názvem "Severovýchodní - Jindřichohradecká" 
leží v oblasti krajinného rázu CHKO Třeboňsko 

zápory  

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady zástavba vesnických usedlostí obepínající návesní prostor s rybníky a kaplí sv. Kateřiny 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady stabilizované území, většinou historická zástavba, jediné sídlo obklopené plochami polí a lesů, 
velké množství rybníků, základní občanská vybavenost a služby je ve Stráži nad Nežárkou 
(vzdálenost 2 km) 

zápory  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady  

zápory značný pokles počtu obyvatel (způsobený zrušením domova pro osoby se zdravotním 
postižením), vysoký index stáří 

5. příroda a krajina 

klady chráněná krajinná oblast Třeboňsko, biosférická rezervace, velmi vysoký koeficient ekologické 
stability, urbanistické hodnoty 

zápory  

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt vodních ploch, výskyt ložisek nerostných surovin, absence poddolovaných území 

zápory absence vodních zdrojů, existence aktivní zóny záplavového území 

7. kvalita životního prostředí 

klady absence starých ekologických zátěží 

zápory  

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

klady vysoká míra zalesnění území 

zápory pokles výměry zemědělské půdy 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu,  
od roku 2016 nevyužívaný objekt který před tím sloužil pro osoby se zdravotním postižením 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady poloha na silnici I. třídy, kanalizace napojená na ČOV 

zápory absence napojení na železnici 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady nízká míra nezaměstnanosti, vysoká míra podnikatelské aktivity 

zápory  

12. rekreace a cestovní ruch 

klady potenciál v cestovním ruchu, kulturní hodnoty – paměť místa, hodnoty lidové architektury 

zápory nízké kapacity ubytování  

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 



 

Problémy a střety 

V obci nebyly identifikovány problémy ani střety které by bylo možno řešit v územně 

plánovacích dokumentacích. 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  A 100% 

 



Plavsko 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v "specifická oblast nadmístního významu" s názvem "Třeboňsko - Novohradsko" 
leží v oblasti krajinného rázu CHKO Třeboňsko plochou 44% a v oblasti krajinného rázu 
Kardašovořečicko-Strážsko plochou 56% 

zápory  

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady volná řadová zástavba, centrální prostor s kaskádou vodních nádrží 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady stabilizované území, většinou historická zástavba, jediné kompaktní sídlo, základní občanská 
vybavenost a služby jsou ve Stráži nad Nežárkou (vzdálenost 2 km) 

zápory  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady  

zápory mírný pokles počtu obyvatel, vysoký index stáří 

5. příroda a krajina 

klady vysoký podíl chráněných ploch (CHKO Třeboňsko, NATURA 2000, biosférická rezervace) 

zápory nedostatek chráněných prvků přírody, nízký koeficient ekologické stability 

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt vodních ploch, výskyt ložisek nerostných surovin, absence poddolovaných území 

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., existence aktivní zóny záplavového 
území, omezená rozloha vodních ploch 

7. kvalita životního prostředí 

klady  

zápory existence starých ekologických zátěží 

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

klady mírný růst výměry zemědělské půdy,  

zápory podprůměrná míra zalesnění území 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady mateřská škola a ZŠ 1.stupeň 

zápory  

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady kanalizace napojená na ČOV 

zápory absence silnic I. a II. třídy, absence napojení na železnici, špatná dopravní dostupnost 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady nadprůměrná míra podnikatelské aktivity, nízká míra nezaměstnanosti 

zápory  

12. rekreace a cestovní ruch 

klady potenciál v cestovním ruchu 

zápory  

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

 



Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[724090, 
1159135] Skládka Stráž n. Nežárkou 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[722869, 
1159310] Skládka Stráž n. Nežárkou 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

UN-06 
[724478, 
1157468] 

v obci Hatín je koridor zakreslen tak 
že předpokládá pokračování v obci 
Plavsko kde ale není vymezen prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  A 100% 

 



Pleše 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v "rozvojová osa nadmístního významu" s názvem "Soběslavsko - Jindřichohradecká" 
leží v oblasti krajinného rázu Kardašovořečicko-Strážsko 

zápory  

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady Pleše - zástavba vesnických usedlostí obepínající návesní prostor s rybníkem a kaplí sv. Jana 
a Pavla v J části, S část - výrobní areál a rozvolněná zástavba,  
Lhota – bývalý panský dvůr, vyhlídka na obec z JZ od obce 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady stabilizované území, většinou historická zástavba, kompaktní sídlo, základní občanská 
vybavenost a služby jsou v Kardašově Řečici (vzdálenost 2 km) 

zápory Lhota – usedlost oddělena železnicí od vlastního sídla obce (usedlost je využívaná pro trvalé 
bydlení) 

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady nadprůměrný podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním 

zápory pokles počtu obyvatel, vysoký index stáří 

5. příroda a krajina 

klady NATURA 2000 

zápory nízký koeficient ekologické stability, malé procento ploch ÚSES 

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady absence aktivní zóny záplavového území, absence poddolovaných území 

zápory nízký podíl vodních ploch, absence vodních zdrojů, absence ložisek nerostných surovin 

7. kvalita životního prostředí 

klady absence starých ekologických zátěží 

zápory  

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

klady  

zápory nízká míra zalesnění území, pokles výměry zemědělské půdy 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady poloha na silnici I. třídy,  

zápory absence napojení kanalizace na ČOV, absence napojení na železnici 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady  

zápory podprůměrná míra podnikatelské aktivity, nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady  

zápory nízký potenciál v cestovním ruchu 

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

 



Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[727402, 
1145288] Zemědělský areál Pleše, č.p. 1 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  D 100% 

 



Pluhův Žďár 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v oblasti krajinného rázu Chýnovsko plochou 17%, v oblasti krajinného rázu 
Kardašovořečicko-Strážsko plochou 77% a v oblasti krajinného rázu Táborsko-Soběslavsko 
plochou 6% 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady Pluhův Žďár – centrální sídlo vesnického typu s dominantou zámku a kostela v centru, 
Červená Lhota – dominanta zámku a objekty původní vesnické zástavby,  
Jižná – obestavěná centrální náves s vodní nádrží,  
Samosoly, Mostečný – původní vesnická zástavba,  
Pohoří – kompaktně obestavěné zemědělské usedlosti kolem místní komunikace,  
Klenov – zemědělské usedlosti okolo návsi,  
Plasná – řidší zástavba zemědělských usedlostí okolo návsi s rozlehlým rybníkem  

zápory  

3. struktura osídlení 

klady základní občanská vybavenost v Kardašově Řečici (5 km), většinou původní vesnická 
zástavby, sídlo Červená Lhota je výjimečné zámkem (vyhlášený jako NNKP) – významný 
turistický objekt 
 

zápory propojení mezi sídly pouze silnicemi III. tř. 

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady  

zápory pokles počtu obyvatel, vysoký index stáří, podprůměrný podíl obyvatel s vysokoškolským 
vzděláním 

 

5. příroda a krajina 

klady nadprůměrné kulturní dědictví, NATURA 2000, přírodní památka 

zápory nízký koeficient ekologické stability 

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt vodních zdrojů, výskyt vodních ploch, absence aktivní zóny záplavového území, výskyt 
ložisek nerostných surovin, absence poddolovaných území 

zápory  

7. kvalita životního prostředí 

klady  

zápory existence starých ekologických zátěží 

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

klady  

zápory nízká míra zalesnění území, pokles výměry zemědělské půdy, výskyt ploch ohrožených 
větrnou erozí 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady v obci mateřská školka 

zápory v obci není škola 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady kanalizace napojená na ČOV 

zápory absence silnic I. a II. třídy, absence napojení na železnici 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady nadprůměrná míra podnikatelské aktivity, nízká míra nezaměstnanosti, mírný růst počtu 
malých zaměstnavatelů 

 

zápory  



12. rekreace a cestovní ruch 

klady velký turistický potenciál, významné kulturní hodnoty území - zámek Červená Lhota, zámek , 
Pluhův Žďár, lidová architektura – Pohoří 

zápory  

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

 

 

 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[722328, 
1145347] skládka Klenov 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

HV-13 
[722289, 
1139918] 

plocha "B91" je navržena v OP 
vodního zdroje 

v textové části uvést podmínky pro 
respektování OP vodního zdroje 

VP-06 
[723396, 
1147485] 

v Pluhův Žďár je vymezena VPS "TI-
E7, elektrické vedení VN 22 kV" a 
končí na hranici obce, v Kardašově 
Řečici není VPS vymezeno prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  D 89%, E 11% 

 



Polště 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v oblasti krajinného rázu Kardašovořečicko-Strážsko 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady západní část sídla – dvorcové stavby s velkými odstupovými vzdálenostmi, východní část – 
domy hmotově menší s těsnými odstupovými vazbami, časti odděleny obecním rybníkem 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady stabilizované území, většinou historická zástavba včetně návesního rybníku který sídlo dělí na 
dvě části, jediné sídlo bez vzdálené zástavby, zastavitelné plochy situovány radiálně 
k stávající zástavbě 

zápory mimo hlavní dopravní tahy, nejbližší občanská vybavenost v Jindřichově Hradci – 9 km silnice 
III.tř. 

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady růst počtu obyvatel, nadprůměrný podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním 

zápory  

5. příroda a krajina 

klady  

zápory absence chráněných prvků přírody, nízký koeficient ekologické stability 

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady vysoký podíl vodních ploch, výskyt vodních zdrojů, absence aktivní zóny záplavového území, 
absence poddolovaných území 

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., absence ložisek nerostných surovin 

7. kvalita životního prostředí 

klady absence starých ekologických zátěží 

zápory  

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

klady  

zápory nízká míra zalesnění území, pokles výměry zemědělské půdy 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady  

zápory absence silnic I. a II. třídy, absence napojení na železnici, špatná dopravní dostupnost 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady nízká míra nezaměstnanosti, mírný růst počtu malých zaměstnavatelů 

zápory podprůměrná míra podnikatelské aktivity 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady  

zápory nízký turistický potenciál 

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

 



Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

UN-13 
[719612,  
1155374] 

v obci Jindřichův Hradec biokoridor 
prochází přes území obce Polště kde 
ale není vymezen prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

VP-09 
[721482, 
1155224] 

v Polště je "VPT 1 , trasa vedení 
vodovodu"  a končí na hranici obce, v 
Hatín VPS není nadefinovaná  prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  A 80%, B 3%, D 17% 

 



Popelín 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v oblasti krajinného rázu Jindřichohradecko 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady Popelín – původní obvod návsi se starší vesnickou zástavbou (štítová orientace) rozšiřován a 
zahušťován domy s okapovou orientací,  
Horní Olešná – dvorcový typ staveb,  
osady Dobrá Voda a Březina – rekreační charakter 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady Dvě větší sídla Popelín a Horní Olešná mají kompaktní tvar podél silnice II.tř., dále větší 
množství trvale obydlených samot, na JZ Březina, na J Dobrá voda, na S samoty v okolí 
železniční zastávky  

zápory nejbližší občanská vybavenost v Žirovnici (5 km silnicí III.tř.) a v Strmilově (7 km silnicí III.tř.) 

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady růst počtu obyvatel 

zápory podprůměrný podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním, vysoký index stáří 

5. příroda a krajina 

klady  

zápory nedostatek chráněných prvků přírody, relativně nízký koeficient ekologické stability, malé 
procento ploch ÚSES  

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt vodních ploch, výskyt vodních zdrojů, absence aktivní zóny záplavového území, 
absence poddolovaných území 

zápory absence ložisek nerostných surovin 

7. kvalita životního prostředí 

klady  

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., existence starých ekologických zátěží 

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

klady  

zápory podprůměrná míra zalesnění území 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady mateřská škola a ZŠ 1.stupeň, praktický lékař 

zápory  

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady poloha na silnici II. třídy, napojení na železnici, kanalizace napojená na ČOV 

zápory  

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady  

zápory nadprůměrná míra nezaměstnanosti, podprůměrná míra podnikatelské aktivity 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady  

zápory nízký turistický potenciál 

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  



 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[701827, 
1146679] Skládka Popelín 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[697695, 
1146028] 

Soukromý zemědělský areál Horní 
Olešná 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

HQ-16 
[697970, 
1146441] plocha Z14 je v Q100 

prověřit možnost zrušení této návrhové 
plochy, v případě ponechání plochy uvést v 
textové části  respektovat hranici Q100 

UN-32 
[701939, 
1147564] 

v obci Popelín biokoridor končí na 
hranici s obcí Strmilov prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  F 100% 

 



Příbraz 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v "specifická oblast nadmístního významu" s názvem "Třeboňsko - Novohradsko" 
leží v oblasti krajinného rázu CHKO Třeboňsko plochou 9% 
leží v oblasti krajinného rázu Kardašovořečicko-Strážsko plochou 91% 

zápory  

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady zástavba vesnických usedlostí obepínající návesní prostor s rybníky a kaplí, v západní části 
obce nová plošná zástavba 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady stabilizované území, vesnická zástavba včetně návesního rybníčku (požární nádrž), několik 
obydlených usedlostí je na JZ v oblasti Prohanidla a na J v Hutě u Příbrazi 
S od obce je silnice I.tř. (2 km od sídla), nejbližší občanská vybavenost ve Stráži nad Nežárkou 
(5 km) a v Jindřichově Hradci (12 km) 

zápory  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady růst počtu obyvatel, nadprůměrný podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním, 

zápory vysoký index stáří 

5. příroda a krajina 

klady vysoký podíl chráněných prvků a ploch (CHKO Třeboňsko, přírodní park, NATURA 2000, 
přírodní rezervace, biosférická rezervace), velké procento ploch ÚSES 

zápory relativně nízký koeficient ekologické stability 

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady absence zranitelných oblastí, absence aktivní zóny záplavového území 

zápory nízký podíl vodních ploch, absence vodních zdrojů, absence ložisek nerostných surovin, 
výskyt poddolovaných území 

7. kvalita životního prostředí 

klady  

zápory existence starých ekologických zátěží 

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

klady  

zápory podprůměrná míra zalesnění území 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady poloha na silnici II. třídy, kanalizace napojená na ČOV (kořenová ČOV) 

zápory absence napojení na železnici 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady nadprůměrná míra podnikatelské aktivity, růst počtu malých zaměstnavatelů 

zápory nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady kulturní hodnoty území, lidová architektura 

zápory nízký turistický potenciál 

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  



 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[720976, 
1163126] Skládka Příbraz 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  A 100% 

 



Ratiboř 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v "specifická oblast nadmístního významu" s názvem "Třeboňsko - Novohradsko" 
leží v oblasti krajinného rázu CHKO Třeboňsko plochou 58% a v oblasti krajinného rázu 
Kardašovořečicko-Strážsko plochou 42% 

zápory  

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady dvě části spojené sportovním areálem, Z část – stavby menšího měřítka, V část – vesnické 
usedlosti 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady stabilizované území, kompaktní zastavěné území, jediné dvě trvale obydlené samoty na SZ 
(Holenská hájovna a Holenský dvůr), nejbližší občanská vybavenost v Jindřichově Hradci (8 
km) 

zápory zcela mimo silnice I. a II. tř. 

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady nadprůměrný podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním, rozvoj bytové výstavby 

zápory značně vysoký index stáří 

5. příroda a krajina 

klady Vysoký podíl chráněných prvků a ploch (CHKO Třeboňsko, NATURA 2000, biosférická 
rezervace, přírodní památka), nadprůměrně ploch ÚSES 

zápory  

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady relativně vysoký podíl vodních ploch, absence aktivní zóny záplavového území, absence 
poddolovaných území 

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., absence vodních zdrojů, absence ložisek 
nerostných surovin 

7. kvalita životního prostředí 

klady  

zápory existence starých ekologických zátěží 

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

klady  

zápory nízká míra zalesnění území, výskyt ploch ohrožených větrnou erozí 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady kanalizace napojená na ČOV  

zápory absence silnic I. a II. třídy, absence napojení na železnici, patná dopravní dostupnost 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 

zápory nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady potenciál v cestovním ruchu, kulturní hodnoty území – paměť místa, významná stavba a 
nemovitá památka 

zápory  

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  



 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[722077, 
1151324] Skládka Ratiboř 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[722278, 
1150835] skládka Ratiboř 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  D 100% 

 



Rodvínov 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v "rozvojová osa nadmístního významu" s názvem "Severovýchodní - Jindřichohradecká" 
plochou 55% 
leží v oblasti krajinného rázu Jindřichohradecko 

zápory  

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady Rodvínov – dvě části oddělené řekou Nežárkou, Z část – plošná novější zástavba 
příměstského charakteru, V část – vesnický charakter,  
Jindřiš – dvorcová zástavba vesnického charakteru podél Hamerského potoka a návesního 
rybníka s kaplí, J část - plošná novější zástavba příměstského charakteru, JV – zástavba 
rekreačního charakteru 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady trvale obydlená zástavba je kumulována do dvou sídel (Rodvínov, Jindřiš), minimum trvale 
obydlených odloučených samot  

zápory blízkost Jindřichova Hradce je důvodem satelitního typu výstavby (bungalovy) které 
nerespektuje klasickou vesnickou zástavbu, týká se to hlavně zastavitelné části Rodvínova 
přilehlé k silnici I.tř. a dále J části sídla Jindřiš 

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady růst počtu obyvatel, nadprůměrný podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním, rozvoj bytové 
výstavby, nízký index stáří 

zápory  

5. příroda a krajina 

klady minimální výskyt chráněných prvků přírody, relativně nízký koeficient ekologické stability 

zápory  

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt vodních ploch, výskyt vodních zdrojů, výskyt ložisek nerostných surovin, absence 
poddolovaných území 

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., existence aktivní zóny záplavového území 

7. kvalita životního prostředí 

klady  

zápory existence starých ekologických zátěží 

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

klady nadprůměrná míra zalesnění území 

zápory pokles výměry zemědělské půdy, výskyt ploch ohrožených větrnou erozí 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady přímé napojení na železnici, poloha na silnici I. třídy, dobré dopravní napojení, kanalizace 
napojená na ČOV 

zápory  

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady nadprůměrná míra podnikatelské aktivity, nízká míra nezaměstnanosti 

zápory  

12. rekreace a cestovní ruch 

klady potenciál v cestovním ruchu, kulturní hodnoty – paměť místa , významná stavba, nemovitá 
památka 

zápory  



13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

 

 

 

Problémy a střety 

V obci nebyly identifikovány problémy ani střety které by bylo možno řešit v územně 

plánovacích dokumentacích. 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  E 100% 

 



Roseč 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v "specifická oblast nadmístního významu" s názvem "Třeboňsko - Novohradsko" 
leží v oblasti krajinného rázu CHKO Třeboňsko plochou 57% av oblasti krajinného rázu 
Kardašovořečicko-Strážsko plochou 43% 

zápory  

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady nepravidelná zástavba obepínající návesní prostor 

zápory zemědělský areál navazuje na zastavěnou část 

3. struktura osídlení 

klady stabilizované území, většinou historická zástavba, jediné sídlo obklopené plochami polí, žádné 
odloučené samoty trvale obydlené 

zápory nejbližší občanská vybavenost v Jindřichově Hradci (10 km po silnicích III.tř.) 

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady růst počtu obyvatel, nadprůměrný podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním, rozvoj bytové 
výstavby, nízký index stáří 

zápory  

5. příroda a krajina 

klady unikátní oblast chráněné přírody (CHKO Třeboňsko, NATURA 2000, biosférická rezervace) 

zápory nízký koeficient ekologické stability 

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt vodních ploch, absence aktivní zóny záplavového území, absence poddolovaných 
území 

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., absence vodních zdrojů, absence ložisek 
nerostných surovin 

7. kvalita životního prostředí 

klady  

zápory existence starých ekologických zátěží 

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

klady nízká míra zalesnění území 

zápory výskyt ploch ohrožených větrnou erozí 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady kanalizace napojená na ČOV (kořenová ČOV) 

zápory absence silnic I. a II. třídy, absence napojení na železnici, špatná dopravní dostupnost 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady nadprůměrná míra podnikatelské aktivity, nízká míra nezaměstnanosti 

zápory  

12. rekreace a cestovní ruch 

klady kulturní hodnoty – paměť místa, nemovitá památka 

zápory nízký turistický potenciál 

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 



 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[722345, 
1154067] Skládka Roseč 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  D 100% 

 



Rosička 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v oblasti krajinného rázu Chýnovsko 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady stavby venkovského charakteru okolo oválného návesního prostoru, uliční prostor malých 
stavení na jihu sídla, solitérní lokality na východě správního území 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady stabilizované území, typické venkovské uspořádání sídla, na východě území několik samot 
využívaných k rekreaci 
nejbližší občanská vybavenost v Deštné (3 km po silnici II.tř.) 

zápory  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady  

zápory značně vysoký index stáří, podprůměrný podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním 

5. příroda a krajina 

klady  

zápory absence chráněných prvků přírody, nízký koeficient ekologické stability 

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady absence aktivní zóny záplavového území, absence poddolovaných území 

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., nízký podíl vodních ploch, Absence 
ložisek nerostných surovin 

7. kvalita životního prostředí 

klady absence starých ekologických zátěží 

zápory  

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

klady  

zápory podprůměrná míra zalesnění území 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady poloha na silnici II. třídy 

zápory absence napojení na železnici, špatná dopravní dostupnost, absence kanalizace napojené na 
ČOV 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady  

zápory velmi nízká míra podnikatelské aktivity, úbytek malých zaměstnavatelů 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady relativně vysoký podíl objektů individuální rodinné rekreace 

zápory nízký turistický potenciál 

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie v blízké obci Světce 

zápory  

 

 



Problémy a střety 

V obci nebyly identifikovány problémy ani střety které by bylo možno řešit v územně 

plánovacích dokumentacích. 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  E 100% 

 



Staré Město pod Landštejnem 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v oblasti krajinného rázu Novobystřicko 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady Zřícenina hradu Landštejn – ústřední dominanta území,  
Staré Město pod Landštejnem - menší sídlo městského typu,  
Dobrotín, Návary,  
Podlesí p. L., Pomezí p. L.,  
Veclov, Vitíněves – rozvolněná zástavba venkovského charakteru,  
Filipov (Dobrotín) – samota,  
Dětříš, Košlák, Košťálkov, Kuní p. L., Pernárec, Rajchéřov, Romava, Staré Hutě u Veclova – 
zaniklá sídla 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady sídlo Staré Město je centrem se základní občanskou vybaveností  
mimo město je trvale obýváno poměrně malé množství staveb, většina ostatních je využívána 
k rekreačním účelům,  
správní území leží těsně podél hranic, struktura osídlení je výrazně poznamenána tím že 
v bývalém hraničním pásmu leží zaniklá sídla  
zejména Košťálkov je vhodný pro obnovu vzhledem k položení na trase k hraničnímu 
přechodu 

zápory  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady  

zápory dlouhodobý trend poklesu počtu obyvatel, vysoký index stáří, podprůměrný podíl obyvatel s 
vysokoškolským vzděláním 

5. příroda a krajina 

klady přírodní park, přírodní rezervace, NATURA 2000, přírodní památka, velmi vysoký koeficient 
ekologické stability 

zápory malé procento ploch ÚSES 

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt vodních ploch 

zápory absence vodních zdrojů, existence aktivní zóny záplavového území, výskyt poddolovaných 
území, absence ložisek nerostných surovin 

7. kvalita životního prostředí 

klady  

zápory existence starých ekologických zátěží 

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

klady vysoká míra zalesnění území 

zápory pokles výměry zemědělské půdy 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady v obci je školka a 1.st. ZŠ, praktický lékař 

zápory  

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady poloha na silnici II. třídy, kanalizace napojená na ČOV 

zápory  

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady růst počtu malých zaměstnavatelů 

zápory nadprůměrná míra nezaměstnanosti 



12. rekreace a cestovní ruch 

klady vysoká turistická atraktivita, kulturní hodnoty území – paměť místa, lidová architektura, růst 
počtu ubytovacích zařízení 

zápory  

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

 

 

 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[699001, 
1171308] 

FARMA Staré Město pod 
Landštejnem s.r.o. 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[698881, 
1171197] LANDŠTEJN s.r.o. 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[700007, 
1170378] Skládka Podlesí 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[699743, 
1169265] Skládka Pomezí 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[699583, 
1169511] Skládka Staré Město 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  C 100% 

 



Stráž nad Nežárkou 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v "specifická oblast nadmístního významu" s názvem "Třeboňsko - Novohradsko",  
leží v "rozvojová osa nadmístního významu" s názvem "Severovýchodní - Jindřichohradecká" 
plochou 28%  
leží v oblasti krajinného rázu CHKO Třeboňsko plochou 27%, v oblasti krajinného rázu 
Kardašovořečicko-Strážsko plochou 30% a v oblasti krajinného rázu Novobystřicko plochou 
43% 

zápory  

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady Dolní Lhota a Dvorce – rozvolněná zástavba s převahou dvorcových statků s hospodářským 
zázemím,  
Stráž nad Než. – zástavba vycházející z kompozice map stabil. katastru 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady dvě větší sídla (Stráž nad Nežárkou a Dolní Lhota) a naprosté minimum trvale osídlených 
samot , Stráž je centrem se základní občanskou vybaveností, obě tato větší sídla leží na silnici 
I.tř., celá J část katastru Dolní Lhota je lesnatá a jediné dvě trvale obývané usedlosti jsou 
Terezský Dvůr a Lesovna v Dubovici 

zápory  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady růst počtu obyvatel, nadprůměrný podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním, rozvoj bytové 
výstavby 

zápory vysoký index stáří, 

5. příroda a krajina 

klady značně velké procento ploch ÚSES 

zápory  

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt ložisek nerostných surovin 

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., existence aktivní zóny záplavového 
území, absence vodních zdrojů, výskyt poddolovaných území 

7. kvalita životního prostředí 

klady  

zápory existence starých ekologických zátěží 

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

klady  

zápory pokles plochy orné půdy, pokles plochy lesa, výskyt ploch ohrožených větrnou erozí  

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady mateřská škola a ZŠ, praktický lékař 

zápory  

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady poloha na silnici I. třídy 
kanalizace napojená na ČOV 

zápory absence napojení na železnici 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady růst počtu malých zaměstnavatelů, nízká míra nezaměstnanosti 

zápory  

12. rekreace a cestovní ruch 

klady vysoký potenciál v cestovním ruchu, kulturní hodnoty území, lidová architektura – paměť 
místa, zejména v J části k.ú. Dolní Lhota velký potenciál pro zejména cyklistickou turistiku  



zápory  

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO II kategorie 

zápory  

 

 

 

 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[722638, 
1160835] Porodna prasnic Stráž nad Nežárkou 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[719953, 
1161856] Skládka Příbraz II 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

U-12 
[724416, 
1159303] 

USES ze ZUR není promítnut do UP 
obce uvést UPD do souladu se ZUR 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  A 36%, B 64% 

 



Strmilov 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v oblasti krajinného rázu Jindřichohradecko 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady Strmilov – řadová zástavba v centru s dominantou kostela sv. Jiljí, navazuje rozvolněná 
zástavba,  
Česká Olešná – zámecký areál v J části, volná řadová zástavba,  
Malý Jeníkov – náves lemovaná původní zástavbou,  
Leština a Palupín – okrouhlice s venkovských charakterem staveb. Jedinečný výhled na návrší 
s kostelem sv. Václava v Palupíně. 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady sídlo Strmilov je centrem se základní občanskou vybaveností pro všechna ostatní sídla obce a 
částečně i pro několik sousedních obcí  

zápory  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady  

zápory pokles počtu obyvatel, vysoký index stáří, podprůměrný podíl obyvatel s vysokoškolským 
vzděláním, stagnace bytové výstavby 

5. příroda a krajina 

klady  

zápory podprůměrné procento ploch ÚSES 

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt vodních zdrojů, absence poddolovaných území 

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., nízký podíl vodních ploch, existence 
aktivní zóny záplavového území, absence ložisek nerostných surovin 
 

7. kvalita životního prostředí 

klady  

zápory existence starých ekologických zátěží 

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

klady  

zápory pokles plochy orné půdy 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady mateřská škola a ZŠ, praktický lékař 

zápory  

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady poloha na silnici I. třídy 
kanalizace napojená na ČOV 

zápory absence napojení na železnici 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady nízká míra nezaměstnanosti 

zápory pokles počtu malých zaměstnavatelů, nízká míra podnikatelské aktivity 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady velký turistický potenciál, turistické ubytování, kulturní hodnoty – paměť místa, významná 
stavba, nemovitá památka 

 

zápory  



13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

 

 

 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[702095, 
1147938] Skládka Česká Olešná 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[700052, 
1154725] Skládka Leština u Strmilova 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[700179, 
1151693] Skládka Strmilov 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

  
[699751, 
1152020] Strmilov - hnojiště 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

UN-32 
[701939, 
1147564] 

v obci Popelín biokoridor končí na 
hranici s obcí Strmilov prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  C 6%, F 94% 

 



Střížovice 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v oblasti krajinného rázu Jindřichohradecko 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady Střížovice – venkovský charakter osídlení okolo návesních rybníků v J části, výrobní areál 
v S části má přirozený odstup,  
Vlčice – těsná návaznost na Střížovice, hranicí je Hamerský potok a vysokopodlažní domy, 
S část – venkovský charakter zástavby,  
Budkov – rozvolněná zástavba venkovského charakteru s návesným prostorem s požární 
nádrží 
 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady Střížovice a Vlčice jsou centrem správního území obce, mezi těmito dvěma sídly je výrobní 
areál, občanská vybavenost je v Strmilově (5 km silnicí III.tř. na SV) nebo v Kunžaku 
(5 km silnicí III.tř. na JV) 

na březích Ratmirovského rybníka je velké množství rekreačních chat 

zápory  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady  

zápory pokles počtu obyvatel, vysoký index stáří, značně podprůměrný podíl obyvatel s 
vysokoškolským vzděláním, stagnace bytové výstavby 
 

5. příroda a krajina 

klady velké procento ploch ÚSES 

zápory  

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady vysoký podíl vodních ploch, výskyt vodních zdrojů, absence poddolovaných území 

 

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., existence aktivní zóny záplavového 
území, absence ložisek nerostných surovin 

7. kvalita životního prostředí 

klady absence starých ekologických zátěží 

zápory  

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

klady procento zemědělských pozemků a pozemků lesa je od roku 2001 stabilní (ani snižování ani 
růst) 
 

zápory  

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady mateřská škola 

zápory v obci není škola 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady poloha na silnici II. třídy 
existence ČOV 

zápory pouze částečné napojení kanalizace na ČOV 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady  

zápory pokles počtu malých zaměstnavatelů, velmi nízká míra podnikatelské aktivity, nadprůměrná 
míra nezaměstnanosti 



12. rekreace a cestovní ruch 

klady relativně vysoký podíl objektů individuální rodinné rekreace, potenciál v turistickém ruchu, 
kulturní hodnoty – paměť místa, region lidové architektury – Střížovice 

zápory  

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

 

 

 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[703586, 
1155031] Skládka Střížovice u Kunžaku 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

SPL-01 
[703815, 
1154469] 

splachy půdy z polí do zastavěného 
území 

prověřit možnosti řešení v UPD, například 
návrhem ploch trvalého zatravnění apod. 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  C 27%, F 73% 

 



Světce 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v oblasti krajinného rázu Chýnovsko 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady rozvolněná až rozptýlená zástavba venkovských usedlostí, zemědělský areál na SZ přiměřeně 
oddělen od bytové části obce 

zápory nevýrazný centrální prostor u kapličky 

3. struktura osídlení 

klady malá obec, velmi blízko města Deštná kde je základní občanská vybavenost, trvale obydlené 
stavby jsou v blízkosti silnice II.tř. která prochází sídlem, dále je ve správním území několik 
trvale osídlených samot („Nový Dvůr“ na SZ, „Novákova Cihelna“ a „U Mádlů“ na JV) 

zápory  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady nadprůměrný podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním, rozvoj bytové výstavby 

zápory pokles počtu obyvatel, značně vysoký index stáří, 

5. příroda a krajina 

klady značně velké procento ploch ÚSES 

zápory  

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt vodních zdrojů, absence aktivní zóny záplavového území, absence poddolovaných 
území 

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., nízký podíl vodních ploch, absence 
ložisek nerostných surovin 

7. kvalita životního prostředí 

klady absence starých ekologických zátěží 

zápory  

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

klady růst plochy lesa 

zápory pokles plochy orné půdy 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady poloha na silnici II. třídy 
kanalizace napojená na ČOV 

zápory absence napojení na železnici 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady růst počtu malých zaměstnavatelů 

zápory  

12. rekreace a cestovní ruch 

klady  

zápory nízký turistický potenciál  

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 



 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

HQ-15 
[717545, 
1137642] část plochy Z8 zasahuje do AZ 

prověřit možnost zpřesnění hranice této 
plochy, v případě ponechání celé plochy v 
textové části uvést, že plocha leží v AZ 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  E 100% 

 



Újezdec 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v "rozvojová osa nadmístního významu" s názvem "Soběslavsko - Jindřichohradecká" 
leží v oblasti krajinného rázu Kardašovořečicko-Strážsko plochou 35% av oblasti krajinného 
rázu Táborsko-Soběslavsko plochou 65% 

zápory  

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady zástavba vesnických usedlostí obepínající kruhový návesní prostor s rybníky a kaplí sv. 
Václava 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady stabilizované území, většinou historická zástavba, jediné sídlo obklopené plochami polí, leží u 
silnici I. tř. – výhodné z pohledu dopravního napojení 

zápory na silnici 1. tř. je zastávka autobusu, problematické z pohledu bezpečnosti chodců 

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady růst počtu obyvatel, nadprůměrný podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním, 

zápory značně vysoký index stáří, 

 

5. příroda a krajina 

klady velké procento ploch ÚSES 

zápory  

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady vysoký podíl vodních ploch, absence zranitelných oblastí, absence aktivní zóny záplavového 
území, absence poddolovaných území 

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., absence vodních zdrojů, absence ložisek 
nerostných surovin 

7. kvalita životního prostředí 

klady absence starých ekologických zátěží 

zápory  

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

klady  

zápory pokles plochy orné půdy 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady poloha na silnici I. třídy 
přímé napojení na železnici 

zápory není splašková kanalizace 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady značný růst počtu malých zaměstnavatelů 

zápory  

12. rekreace a cestovní ruch 

klady kulturní hodnoty – paměť místa, lidová architektura, významná stavba, nemovitá památka 

zápory  

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  



 

Problémy a střety 

V obci nebyly identifikovány problémy ani střety které by bylo možno řešit v územně 

plánovacích dokumentacích. 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  D 100% 

 



Velký Ratmírov 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v "rozvojová osa nadmístního významu" s názvem "Soběslavsko - Jindřichohradecká" 
leží v oblasti krajinného rázu Jindřichohradecko plochou 18% a v oblasti krajinného rázu 
Kardašovořečicko-Strážsko plochou 82% 

zápory  

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady SZ – tvar okrouhlice – dvorcové usedlosti situované kolmo na náves, V a JV – tvar okrouhlice 
– okolo návesního rybníka 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady převážně starší zástavba kruhově rozmístěná kolem středu obce, kompaktní sídlo které má 
pouze dvě trvale obydlené odloučené usedlosti (Prokopský Dvor a Klenovská Myslivna) 
nejbližší občanská vybavenost a služby v Jindřichově Hradci (vzdálenost 6 km) 

zápory  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady růst počtu obyvatel, značný rozvoj bytové výstavby 

zápory vysoký index stáří, značně podprůměrný podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním 

5. příroda a krajina 

klady velké procento ploch ÚSES 

zápory  

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady absence aktivní zóny záplavového území, absence poddolovaných území 

zápory omezená rozloha vodních ploch, absence vodních zdrojů, absence ložisek nerostných surovin 

7. kvalita životního prostředí 

klady absence starých ekologických zátěží 

zápory  

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

klady růst plochy lesa 

zápory pokles plochy orné půdy, výskyt ploch ohrožených větrnou erozí 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady poloha na silnici I. třídy 
přímé napojení na železnici 
kanalizace napojená na ČOV 

zápory  

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady podprůměrná míra nezaměstnanosti 

zápory pokles počtu malých zaměstnavatelů, nízká míra podnikatelské aktivity 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady potenciál v cestovním ruchu, významná stavba 

zápory  

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  



 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

UN-19 
[717913, 
1148086] 

biokoridor je vymezený na levém 
břehu vodoteče (v Lodhéřov) ale není 
vymezený na pravém břehu (ve Velký 
Ratmírov) 

prověřit vedení biokoridoru hlavně ve Velký 
Ratmírov 

UN-20 
[718893, 
1143429] 

v obci Lodhéřov biokoridor končí na 
hranici obce Velký Ratmírov prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

U-01 
[719182, 
1145022] 

USES ze ZUR není promítnut do UP 
obce uvést UPD do souladu se ZUR 

U-02 
[719645, 
1145214] 

USES ze ZUR není promítnut do UP 
obce uvést UPD do souladu se ZUR 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  D 51%, E 49% 

 



Vícemil 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v oblasti krajinného rázu Chýnovsko plochou 49% a v oblasti krajinného rázu Táborsko-
Soběslavsko plochou 51% 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady okrouhlice tvořená uzavřenými usedlostmi, panoramatický pohled z V části  

zápory statek umístěný v dominantní poloze návsi sousedící bezprostředně s areálem zemědělské 
výroby 

3. struktura osídlení 

klady původní historická zástavba rozložená blízko silnic III.tř které obcí procházejí, žádné trvale 
obydlené odloučené samoty, základní občanská vybavenost a služby je ve Deštné (vzdálenost 
4 km) 

zápory  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady rozvoj bytové výstavby 

zápory vysoký pokles počtu obyvatel, vysoký index stáří 

5. příroda a krajina 

klady  

zápory podprůměrné procento ploch ÚSES 

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt vodních zdrojů, absence zranitelných oblastí, absence aktivní zóny záplavového území, 
absence poddolovaných území 

zápory nízký podíl vodních ploch, absence poddolovaných území 

7. kvalita životního prostředí 

klady absence starých ekologických zátěží 

zápory  

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

klady stabilní výměra ploch lesa 

zápory mírný pokles výměry zemědělské půdy 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady  

zápory absence napojení na železnici 
absence silnic I. a II. třídy 
absence kanalizace  

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady  

zápory značný pokles počtu malých zaměstnavatelů, nízká míra podnikatelské aktivity 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady relativně vysoký podíl objektů individuální rodinné rekreace 

zápory nízký potenciál v cestovním ruchu 

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 



 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

HV-14 
[721523, 
1138109] 

plocha "L6" je navržena v OP vodního 
zdroje 

v textové části uvést podmínky pro 
respektování OP vodního zdroje 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  D 100% 

 



Višňová 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v oblasti krajinného rázu Kardašovořečicko-Strážsko 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady nepravidelná lineární obec s převažující rozvolněnou zástavbou, návesní kaple, vyhlídka na 
obec od věžového vodojemu  

zápory  

3. struktura osídlení 

klady původní historická zástavba, kompaktní tvar, jediná trvale obydlená samota je na SZ (usedlost 
U Vencálků), základní občanská vybavenost je v Kardašově Řečici (vzdálenost 5 km) 

zápory  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady růst počtu obyvatel, trend klesání průměrného věku obyvatel, rozvoj bytové výstavby 

zápory podprůměrný podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním, 

5. příroda a krajina 

klady velké procento ploch ÚSES 

zápory  

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady vysoký podíl vodních ploch, absence zranitelných oblastí, absence aktivní zóny záplavového 
území, absence poddolovaných území 

zápory absence vodních zdrojů, absence ložisek nerostných surovin 

7. kvalita životního prostředí 

klady  

zápory existence starých ekologických zátěží 

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

klady stabilní výměra ploch lesa 

zápory mírný pokles výměry zemědělské půdy 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady kanalizace napojená na ČOV 

zápory absence napojení na železnici 
absence silnic I. a II. třídy 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady  

zápory výrazný pokles počtu malých zaměstnavatelů 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady kulturní hodnoty – paměť místa, nemovitá památka 

zápory nízký potenciál v cestovním ruchu 

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

 



 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[725586, 
1142650] Skládka Višňová 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

UN-41 
[726759, 
1142264] 

v obci Višňová biokoridor končí na 
hranici s obcí  Dírná (ORP Soběslav) prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

UN-48 
[727547, 
1142356] 

v obci Višňová biokoridor končí na 
hranici s obcí  Dírná (ORP Soběslav) prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  D 100% 

 



Vlčetínec 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v "rozvojová osa nadmístního významu" s názvem "Severovýchodní - Jindřichohradecká" 
leží v oblasti krajinného rázu Chýnovsko plochou 80% a v oblasti krajinného rázu 
Jindřichohradecko plochou 20% 
 

zápory  

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady lineární obec s převažující zástavbou dvorcových zemědělských usedlostí  

zápory odloučená zástavba březí a Na Skalkách 

3. struktura osídlení 

klady původní historická zástavba, kompaktní tvar, trvale obydlené samoty jsou na SV (Březí) a na 
SZ (Na Skalkách), základní občanská vybavenost je v Kamenici nad Lipou (vzdálenost 5 km) a 
v Nové Včelnici (vzdálenost 6 km) 

 

zápory  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady rozvoj bytové výstavby 

zápory vysoký pokles počtu obyvatel, značně vysoký index stáří, podprůměrný podíl obyvatel s 
vysokoškolským vzděláním 

5. příroda a krajina 

klady vysoký podíl lesa 

zápory  

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady absence zranitelných oblastí, absence aktivní zóny záplavového území, absence 
poddolovaných území 

zápory velmi nízký podíl vodních ploch, absence vodních zdrojů, absence ložisek nerostných surovin 

7. kvalita životního prostředí 

klady absence starých ekologických zátěží 

zápory  

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

klady procento zemědělských pozemků a pozemků lesa je od roku 2001 stabilní (ani snižování ani 
růst), nadprůměrná plocha lesů  

 

zápory velké plochy souvislých polí 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady dětské hřiště 

zápory obec nemá školku ani školu 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady poloha na silnici I. třídy 

zápory absence napojení na železnici, absence kanalizace 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady  

zápory výrazný pokles počtu malých zaměstnavatelů, nízká míra podnikatelské aktivity, nadprůměrná 
míra nezaměstnanosti 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady relativně vysoký podíl objektů individuální rodinné rekreace 
střední turistický potenciál 

zápory  



13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

Problémy a střety 

V obci nebyly identifikovány problémy ani střety které by bylo možno řešit v územně 

plánovacích dokumentacích. 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  E 100% 

 



Vydří 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v oblasti krajinného rázu Jindřichohradecko plochou 35% a v oblasti krajinného rázu 
Kardašovořečicko-Strážsko plochou 65% 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady nepravidelná zástavba obepínající návesní prostor, dálkový pohled na návesní kapli 

zápory návesní prostor zasažen nekoncepční rodinnou zástavbou (bungalov západně od obecní 
nádrže) 

3. struktura osídlení 

klady původní historická zástavba, kompaktní tvar, žádné trvale obydlené samoty, občanská 
vybavenost je v Jindřichově Hradci (vzdálenost 8 km) 

zápory  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady  

zápory pokles počtu obyvatel, značně vysoký index stáří, podprůměrný podíl obyvatel s 
vysokoškolským vzděláním 

5. příroda a krajina 

klady velké procento ploch ÚSES 

zápory  

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady relativně vysoký podíl vodních ploch, absence aktivní zóny záplavového území, absence 
poddolovaných území 

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., absence vodních zdrojů, absence ložisek 
nerostných surovin 

7. kvalita životního prostředí 

klady absence starých ekologických zátěží 

zápory  

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

klady  

zápory výskyt ploch ohrožených větrnou erozí 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady  

zápory absence napojení na železnici 
absence silnic I. a II. třídy 
absence napojení kanalizace na ČOV 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady nízká míra nezaměstnanosti 

zápory pokles počtu malých zaměstnavatelů, značně nízká míra podnikatelské aktivity 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady  

zápory  

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  



 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

HQ-12 
[719913, 
1157407] celá plocha leží v Q100 

nepřesný popis "Objekt bydlení bude mít 
osazení kóty obytného přízemí minimálně cca 
30 cm nad hladinu rozlivu" v textové části UP 
popisu této plochy, prověřit vymezení této 
plochy, v případě ponechání plochy uvést že 
plocha leží v Q100 

UN-09 
[718423,  
1156524] 

nenávaznost biokoridoru se v tomto 
místě týká města Jindřichův Hradec, 
obce Dolní Žďár a obce Vydří prověřit sjednocení stavu ve třech obcích 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  A 50%, B 50% 

 



Záhoří 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v "rozvojová osa nadmístního významu" s názvem "Soběslavsko - Jindřichohradecká" 
leží v oblasti krajinného rázu Kardašovořečicko-Strážsko plochou 77% a v oblasti krajinného 
rázu Táborsko-Soběslavsko plochou 23% 

zápory  

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady nepravidelná lineární obec s převažující rozvolněnou zástavbou, návesní kaple sv. 
Bartoloměje, zemědělský areál a ČOV nenavazují na zastavěnou část, vyhlídka na obec ze 
S části od vodojemu 

zápory chátrající nefunkční vodojem na severu území 

3. struktura osídlení 

klady stabilizované území, většinou historická zástavba, jediné kompaktní sídlo, v J části u 
železniční zastávky plochy výroby smíšené a plochy pro zemědělskou výrobu 
základní občanská vybavenost a služby jsou v Kardašově Řecici (vzdálenost 6 km) 

zápory  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady  

zápory vysoký pokles počtu obyvatel, vysoký index stáří, podprůměrný podíl obyvatel s 
vysokoškolským vzděláním, 

5. příroda a krajina 

klady  

zápory velmi podprůměrné procento ploch ÚSES 

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady absence aktivní zóny záplavového území, poměrně vysoký podíl vodních ploch, absence 
poddolovaných území 

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., absence vodních zdrojů, absence ložisek 
nerostných surovin 

7. kvalita životního prostředí 

klady absence starých ekologických zátěží 

zápory  

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

klady procento zemědělských pozemků a pozemků lesa je od roku 2001 stabilní (ani snižování ani 
růst) 

zápory  

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady napojení na železnici, poloha na silnici I. třídy, dobrá dopravní dostupnost 

zápory zastávka železnice je 1 km od obce ale trasa je nebezpečná pro pěší nebo cyklistický přístup 
(úzká silnice 1. třídy) 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady  

zápory pokles počtu malých zaměstnavatelů, velmi nízká míra podnikatelské aktivity, nadprůměrná 
míra nezaměstnanosti 
 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady  

zápory nízký turistický potenciál 



13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 

 

 

 

Problémy a střety 

V obci nebyly identifikovány problémy ani střety které by bylo možno řešit v územně 

plánovacích dokumentacích. 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  D 100% 

 



Zahrádky 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v oblasti krajinného rázu Jindřichohradecko 

zápory není součástí rozvojových os ani rozvojových oblastí 

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady Horní Dvorce - okrouhlice s venkovských charakterem staveb, Zahrádky – rozvolněná 
zástavba 

zápory  

3. struktura osídlení 

klady stabilizované území, většinou historická zástavba, dvě kompaktní sídla  
Zahrádky – v S části plochy výroby smíšené  
základní občanská vybavenost a služby jsou ve Studené (vzdálenost 7 km) 

zápory  

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady nadprůměrný podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním, rozvoj bytové výstavby 

zápory vysoký pokles počtu obyvatel, 

5. příroda a krajina 

klady  

zápory podprůměrné procento ploch ÚSES 

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt vodních zdrojů, absence zranitelných oblastí, výskyt ložisek nerostných surovin, 
absence poddolovaných území 

zápory zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., existence aktivní zóny záplavového 
území, omezená rozloha vodních ploch 

7. kvalita životního prostředí 

klady absence starých ekologických zátěží 

zápory  

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

klady růst plochy lesa 

zápory pokles plochy orné půdy, pokles plochy lesa 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady v obci mateřská školka 

zápory v obci není škola 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady kanalizace napojená na ČOV 

zápory absence napojení na železnici 
absence silnic I. a II. třídy 

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady značný růst počtu malých zaměstnavatelů, nízká míra nezaměstnanosti 

zápory  

12. rekreace a cestovní ruch 

klady  

zápory nízký turistický potenciál 

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  

 



 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

SPL-07 
[697205, 
1148522] 

splachy půdy z polí do zastavěného 
území 

prověřit možnosti řešení v UPD, například 
návrhem ploch trvalého zatravnění apod. 

SPL-08 
[697378, 
1150151] 

splachy půdy z polí do zastavěného 
území 

prověřit možnosti řešení v UPD, například 
návrhem ploch trvalého zatravnění apod. 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  F 100% 

 



Žďár 

Vyhodnocení pozitiv a negativ v území 

1. širší územní vztahy 

klady leží v "rozvojová osa nadmístního významu" s názvem "Severovýchodní - Jindřichohradecká" 
plochou 88% 
leží v oblasti krajinného rázu Jindřichohradecko 

zápory  

2. prostorové a funkční uspořádání území 

klady Žďár - protáhlý prostor návsi s kaplí a Kamenickým potokem s rozvolněnou zástavbou 
Malá Rosička – sídlo skládající se z několika samot  

zápory nespojitá poloha dvou katastrálních území ze kterých se obec skládá 

3. struktura osídlení 

klady sídlo Žďár leží při jedné straně silnice I.tř., plocha zemědělské výroby přiléhá na Z straně 
k obytné části 

zápory nespojité umístění částí obce 

4. sociodemografické podmínky a bydlení 

klady značný růst počtu obyvatel, značný rozvoj bytové výstavby 

zápory  

5. příroda a krajina 

klady velké procento ploch ÚSES 

zápory  

6. vodní režim a horninové prostředí 

klady výskyt vodních zdrojů, absence zranitelných oblastí, absence poddolovaných území 

zápory poměrně nízký podíl vodních ploch, existence aktivní zóny záplavového území, absence 
ložisek nerostných surovin 

7. kvalita životního prostředí 

klady  

zápory existence starých ekologických zátěží 

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

klady procento zemědělských pozemků a pozemků lesa je od roku 2001 stabilní (ani snižování ani 
růst) 

zápory  

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

klady  

zápory obec nemá školku ani školu 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

klady poloha na silnici I. třídy 
přímé napojení na železnici 
kanalizace napojená na ČOV 

zápory  

11. ekonomické a hospodářské podmínky 

klady růst počtu malých zaměstnavatelů, značně vysoká míra podnikatelské aktivity 

zápory nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

12. rekreace a cestovní ruch 

klady potenciál v cestovním ruchu 

zápory  

13. bezpečnost a ochrana obyvatel 

klady JPO V kategorie 

zápory  



 

Problémy a střety 

kód souřadnice popis návrh opatření 

  
[707970, 
1140207] Skládka Žďár 

respektovat existenci ekologické zátěže, 
prověřit možnosti rekultivace 

HQ-17 
[708192, 
1140813] 

polovina návrhové plochy 11 je v 
Q100 

prověřit možnost zrušení této návrhové 
plochy, v případě ponechání plochy uvést v 
textové části  respektovat hranici Q100 

SPL-31 
[708615, 
1140714] 

splachy půdy z polí do zastavěného 
území 

prověřit možnosti řešení v UPD, například 
návrhem ploch trvalého zatravnění apod. 

UN-42 
[705927, 
1139988] 

v obci Žďár biokoridor končí na 
hranici s obcí  Žirovnice  (ORP 
Pelhřimov) prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

UN-44 
[706319, 
1142521] 

v obci Žďár biokoridor končí na 
hranici s obcí  Žirovnice  (ORP 
Pelhřimov) prověřit sjednocení stavu v obou obcích 

 

 

 

Poloha obce ve výkresech - mapový list a procento plochy obce:  E 54%, F 46% 

 


