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 ÚVOD 
 
1. CO JSOU ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 
Územně analytické podklady nahrazují dříve prováděné průzkumy a rozbory podle zrušeného 
stavebního zákona č.500/ 1976 Sb. Od 1.1.2007 jsou územně analytické podklady (dále jen 
ÚAP) novým nástrojem územního plánování. ÚAP ORP slouží zejména jako podklad pro 
pořizování zadání a územně plánovací dokumentace obcí. Cílem ÚAP je vyhodnocení 
současného stavu využívání území, zjištění jeho hodnot a rozvojových tendencí, střetů zájmů 
a problémů v řešeném území. 
ÚAP v tomto obsahu a rozsahu jsou tedy pořizovány poprvé a ze zákona vyplývá povinnost 
jejich pravidelné aktualizace. 
 
2. PRÁVNÍ RÁMEC 
Povinnost pořizování ÚAP obcí a krajů vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č.68/2007 Sb.(stavební zákon). 
Náležitosti obsahu ÚAP stanoví vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 
 
3. MAPOVÉ PODKLADY, TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ 
Mapovým podkladem pro zpracování ÚAP ORP Jindřichův Hradec je katastrální mapa ve 
vektorové i rastrové podobě (v některých lokalitách se mapy překrývají, přednost má mapa 
vektorového formátu z důvodu předpokládané větší aktuálnosti). 
Jednotlivé jevy dle vyhlášky jsou ve vektorovém formátu shapefile. Identifikace všech prvků 
by měla být dle atributu ENTITA_ID. 
Pro uložení dat je použita adresářová struktura navržená firmou T-MAPY. Data jsou uložena 
s nastaveným souřadnicovým systémem S-JTSK. 
Zpracování proběhlo v programu ArcGIS verze 9.2. Výkresy jsou v měřítku 1 : 10 000, 
grafické provedení odpovídá dodanému návrhu. Grafické výstupy jsou omezeny na řešené 
území, bez zobrazení jakýchkoli návazností. Samotná data v některých případech tyto 
návaznosti obsahují (týká se zejména rastrové katastrální mapy). 
 
V poskytnutých datech jsou zřetelné četné chyby, často chybí atributy prvků potřebné 
k identifikaci  nebo k rozlišení v rámci určitého jevu. U některých jevů je zřejmé, že nejsou 
kompletní pro celé řešené území, jindy je patrná nestejná podrobnostdat od různých 
poskytovatelů. 
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a.1  Územně analytické podklady – ORP Jindřichův Hradec – přehled jevů A.1 až A.119  
 

Řád
ek 
čísl
o: 

Sledova
ný jev 

Komentář ke 
sledovanému 

jevu 

Odkaz na právní 
předpis / dokument 

 
Údaje o území pro jev  v přísluš. 
řádku 

a b c d e 

1. 
zastavěné 
území 

Vymezuje se 
územním plánem 
nebo postupem 
podle stavebního 
zákona.  

Zákon č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a 
stavebním řádu  (dále jen 
„SZ“), §§ 2, 43, 58, 59, 60, 
189. 

Je vymezeno územními plány obcí nebo na 
základě samostatného postupu stavebním 
úřadem 
 

2. 
plochy 
výroby 

Jde o plochy 
„výroby a 
skladování“, které 
se vymezují 
územním plánem.  

Vyhláška č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích 
na využívání území, § 11.  

Jsou vymezeny územními plány obcí 

3. 
plochy 
občanskéh
o vybavení 

Vymezují 
se územním 
plánem. 

Vyhláška č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích 
na využívání území, § 6. 

Jsou vymezeny územními plány obcí 

4. 

plochy 
k obnově 
nebo 
opětovné
mu využití 
znehodnoc
eného 
území 

Jde o „plochy 
přestavby“,  které 
se vymezují 
územním plánem. 

SZ, § 43. 
Vyhláška č. 501/2006, 
o obecných požadavcích 
na využívání území, § 3. 

- 

5. 

památková 
rezervace 
včetně 
ochrannéh
o pásma 

Prohlašuje vláda 
nařízením. 
Rozhodnutí o 
ochranném pásmu 
vydává obecní úřad 
obce s rozšířenou 
působností. 
Městská, vesnická, 
archeologická.  

Zákon č. 20/1987 Sb.,  
o státní památkové péči, 
§§ 5, 17, 32 odst. 2 
písm.c).. 

Městská památková rezervace Jindřichův Hradec 

6. 

památková 
zóna 
včetně 
ochrannéh
o pásma 

Prohlašuje 
ministerstvo 
kultury. Rozhodnutí 
o ochranném 
pásmu vydává 
obecní úřad obce 
s rozšířenou 
působností. 
Městská, vesnická. 

Zákon č. 20/1987 Sb.,  
o státní památkové péči. 
§§ 6, 17, 32 odst. 2 
písm.c).          

Městská památková zóna Nová Bystřice, 
vesnické památkové zóny Pístina, Příbraz,Nová 
Ves, 
Malíkov nad Nežárkou, Hrutkov 

7. 
krajinná 
památková 
zóna 

Prohlašuje 
ministerstvo kultury 
po projednání 
s krajským úřadem. 

Zákon č. 20/1987 Sb.,  
o státní památkové péči, 
§§ 6, 32 odst. 2 písm.c). 

Nevyskytuje se 

8. 

nemovitá 
kulturní 
památka, 
popřípadě 
soubor, 
včetně 
ochrannéh
o pásma 

Prohlašuje 
ministerstvo 
kultury. Rozhodnutí 
o ochranném 
pásmu vydává 
obecní úřad obce 
s rozšířenou 
působností. 

Zákon č. 20/1987 Sb.,  
o státní památkové péči, 
§§ 2, 3, 17, 32 odst. 2 
písm.c). 

Seznam nemovitých kulturních památek (nkp)viz 
pasport údajů o území  
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9. 

nemovitá 
národní 
kulturní 
památka, 
popřípadě 
soubor, 
včetně 
ochrannéh
o pásma 

Prohlašuje vláda 
nařízením. 
Rozhodnutí o 
ochranném pásmu 
vydává obecní úřad 
obce s rozšířenou 
působností. 

Zákon č. 20/1987 Sb.,  
o státní památkové péči, 
§§ 4, 17, 32 odst. 2 
písm.c). 

Zámek Jindřichův Hradec, zámek Červená Lhota 

10. 

památka 
UNESCO 
včetně 
ochrannéh
o pásma 

Seznam světového 
dědictví zahrnuje 
kulturní a přírodní 
dědictví. Vyhlašuje 
ho mezivládní 
Výbor pro světové 
dědictví. 

Úmluva o ochraně 
světového kulturního a 
přírodního dědictví, 
zejména články 1,2, 8, 11. 

Nevyskytuje se 

11. 
urbanistic
ké 
hodnoty    

Území s historicky i 
esteticky  cennou 
urbanistickou 
kompozicí 
zahrnující části 
sídel,  rozptýlené 
zástavby nebo 
urbanizované 
krajiny. 

 

V jednotlivých obcích a místních částech byly 
vymezeny urbanistické hodnoty na základě 
průzkumu 
území – viz grafická část dokumentace 

12. 

region 
lidové 
architektur
y 

Území se 
zvýšeným 
výskytem 
dochovaných 
objektů lidové 
architektury ve 
svém původním 
umístění a 
urbanistické 
skladbě . 

 

Obce s mimořádně vysokou urbanistickou a 
architektonickou hodnotou s četnými objekty 
regionální 
lidové architektury s vysokým stupněm 
dochovanosti  typických znaků: 
Bílá(Číměř),Bukovka(Horní 
Radouň),Člunek,Dobrotín(Staré Město p/L),Dolní 
Pěna-východní část,Dvorce(Stráž 
n/N),Dvoreček(Blažejov),Kaproun(Kunžak),Lipov
ka(Deštná),Matná(J.Hradec), 
Mutyněves,Oldřiš(Blažejov),Pohoří(Pluhův 
Žďár),Senotín(N.Bystřice),Střížovice,Újezdec 

13. 

historicky 
významná 
stavba, 
soubor 

Budova nebo 
soubor staveb 
významné svou 
minulostí např. 
spojené 
s narozením či 
pobytem známé 
osobnosti nebo 
jako dějiště 
historické události.  

 

Historicky významné stavby a soubory byly 
vymezeny – viz tabulková a grafická část dokum. 

14. 

architekto
nicky 
cenná 
stavba, 
soubor 

Jedinečné stavby a 
jejich soubory 
nezapsané do 
Ústředního 
seznamu kulturních 
památek ČR (např. 
stavby významných 
architektů,  slohově 
čisté budovy,   
dochované stavby 
lidového  
stavitelství). 

 

Architektonicky významné stavby a soubory byly 
vymezeny – viz tabulková a grafická část 
dokumentace 
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15. 
významná 
stavební 
dominanta 

Stavby a jejich 
soubory, jejichž 
umístění v terénu či 
charakter je činí 
výrazně viditelné a 
do velké míry 
ovlivňující vizuální 
charakter sídla i 
krajiny. 

 

Významné stavební dominanty byly vymezeny – 
viz tabulková a grafická část dokumentace 

16. 

území 
s archeolo
gickými 
nálezy 

Kraj může vydat 
nařízením kraje 
plán území 
s archeologickými 
nálezy. 

Zákon č. 20/1987 Sb.,  
o státní památkové péči, § 
23b. 

- 

17. 

oblast 
krajinného 
rázu a její 
charakteri
stika 

Krajinný celek 
s podobnou 
přírodní, kulturní a 
historickou 
charakteristikou, 
který se výrazně 
liší od jiného celku 
ve všech 
charakteristikách či 
v některé z nich a 
který zahrnuje více 
míst krajinného 
rázu; je vymezena 
hranicí, kterou 
může být vizuální 
horizont, přírodní 
nebo umělé prvky 
nebo jiné rozhraní 
měnících se 
charakteristik. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, 
§ 12, § 77 odst. 3.   

Oblasti krajinného rázu vymezeny v částech 
území: 
území Chráněné karjinné oblasti Třeboňsko 
území přírodního parku Česká Kanada 
území přírodního parku Homolka – Vojířov 
území přírodního parku Javořická Vrchovina  

18. 

místo 
krajinného 
rázu a jeho 
charakteri
stika 

Část krajiny 
homogenní 
z hlediska 
přírodních, 
kulturních a 
historických 
charakteristik a 
výskytu estetických 
a přírodních 
hodnot, které 
odlišují místo 
krajinného rázu od 
jiných míst 
krajinného rázu; 
může se jednat o 
vizuálně vymezený 
krajinný prostor 
nebo o území 
vnímatelné díky 
své výrazné 
charakterové 
odlišnosti. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, 
§ 12, § 77 odst. 3.      

- 
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19. 
místo 
významné 
události 

Lokalita nebo i 
rozsáhlejší území 
spojené s historicky 
významnou 
událostí (např. 
bojiště, poutní 
místa, místa 
národopisných 
slavností, místa, 
která inspirovala 
umělecká díla). 

 

- 

20. 
významný 
vyhlídkový 
bod 

Veřejně přístupné 
místo, jehož 
vyvýšené umístění 
v terénu (vrchol 
kopce, úbočí) nebo 
v rámci stavby 
(rozhledna, věž) 
umožňuje 
přehlédnout 
významnou a 
atraktivní část 
okolního území. 

 

Ano -  významné body rozhledu – viz grafická 
část dokumentace 
 

21. 

územní 
systém 
ekologické 
stability 

Nadregionální – 
vymezuje MŽP, 
regionální – 
vymezují krajské 
úřady, místní – 
vymezují obecní 
úřady obcí 
s rozšířenou 
působností; 
nejde-li o národní 
park, CHKO nebo 
jejich ochranné 
pásmo. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, 
§§ 3, 4, 76, 77a, 79. 
Vyhláška MŽP ČR č. 
395/1992 Sb., kterou se 
provádějí některá 
ustanovení zákona č. 
114/1992 Sb., §§ 1 – 6. 

Nadregionální biokoridor 
regionální biocentra, regionální biokoridory 
lokální biocentra, lokální biokoridory 
+ interakční prvky 

22. 

významný 
krajinný 
prvek 
registrova
ný, pokud 
není 
vyjádřen 
jinou 
položkou 

Registrují je 
pověřené obecní 
úřady. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, 
§§ 3, 4, . Vyhláška MŽP 
ČR č. 395/1992 Sb., 
kterou se provádějí 
některá ustanovení 
zákona č. 114/1992 Sb., § 
7.  

ano-VKP registrované celkem 36      

23. 

významný 
krajinný 
prvek ze 
zákona, 
pokud 
není 
vyjádřen 
jinou 
položkou 

  
Zákon č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny 
§§ 3, 4. 

Lesy, vodní plochy a toky vymezeny 
Rašeliniště a údolní nivy – nepředáno 

24. 
přechodně 
chráněná 
plocha 

 
Zákon č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, 
§ 13.   

Nevyskytuje se 
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25. 

národní 
park 
včetně zón 
a 
ochrannéh
o pásma 

Náleží mezi zvláště 
chráněná území. 
Vyhlašuje se 
zákonem. 
Eviduje AOPK 
v ústředním 
seznamu ochrany 
přírody. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, 
§§ 14 - 24,  37, 38, 42. 
Vyhláška MŽP ČR č. 
395/1992 Sb., kterou se 
provádějí některá 
ustanovení zákona č. 
114/1992 Sb., §§ 10, 12.    

Nevyskytuje se 

26. 

chráněná 
krajinná 
oblast 
včetně zón 

Náleží mezi zvláště 
chráněná území. 
Eviduje AOPK 
v ústředním 
seznamu ochrany 
přírody. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny 
§§ 14, 25, 26, 27, 38, 42. 
Vyhláška MŽP ČR č. 
395/1992 Sb., kterou se 
provádějí některá 
ustanovení zákona č. 
114/1992 Sb., §§ 10, 12. 

Ano - Chráněná krajinná oblast Třeboňsko 

27. 

národní 
přírodní 
rezervace 
včetně 
ochrannéh
o pásma 

Náleží mezi zvláště 
chráněná území. 
Eviduje AOPK 
v ústředním 
seznamu ochrany 
přírody. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, 
§§ 14, 28- 32,  37, 38, 42. 
Vyhláška MŽP ČR č. 
395/1992 Sb., kterou se 
provádějí některá 
ustanovení zákona č. 
114/1992 Sb., §§ 10, 12.   

Nevyskytuje se 

28. 

přírodní 
rezervace 
včetně 
ochrannéh
o pásma 

Náleží mezi zvláště 
chráněná území. 
Eviduje AOPK 
v ústředním 
seznamu ochrany 
přírody. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, 
§§ 33, 34, 37, 38, 42. 
Vyhláška MŽP ČR č. 
395/1992 Sb., kterou se 
provádějí některá 
ustanovení zákona č. 
114/1992 Sb., §§ 10, 12.   

Ano-celkem 7 lokalit:: Blanko, Fabián,Hadí 
vrch,Losí blato u Mirochova, Hrádeček, 
Krvavý a Kačležský rybník, Skalák u Senotína  

29. 

národní 
přírodní 
památka 
včetně 
ochrannéh
o pásma 

Náleží mezi zvláště 
chráněná území. 
Eviduje AOPK 
v ústředním 
seznamu ochrany 
přírody. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, 
§ 14, 35, 37, 38, 42. 
Vyhláška MŽP ČR č. 
395/1992 Sb., kterou se 
provádějí některá 
ustanovení zákona č. 
114/1992 Sb., §§ 10, 12. 

Ano-1 lokalita: Kaproun 

30. 
přírodní 
park 

Zřizuje se 
k ochraně 
krajinného rázu. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, 
§ 12. 

Ano - přírodní parky Česká Kanada, Homolka – 
Vojířov, Javořická Vrchovina      

31. 

přírodní 
památka 
včetně 
ochrannéh
o pásma 

Náleží mezi zvláště 
chráněná území. 
Eviduje AOPK 
v ústředním 
seznamu ochrany 
přírody. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, 
§§ 36, 37, 38, 42. 
Vyhláška MŽP ČR č. 
395/1992 Sb., kterou se 
provádějí některá 
ustanovení zákona č. 
114/1992 Sb., §§ 10, 12.    

Ano-13 lokalit: Luží u Lovětína,Rašeliniště 
Klenová,Pískovna na cvičišti,Matenský rybník, 
Gebhárecký rybník,Pazourův rybník,Rašeliniště 
Mosty,Králek,Rašeliniště u Suchdola, 
Jalovce u Valtínova,Lipina,Horní Lesák,Jalovce u 
Kunžaku 

32. 

památný 
strom 
včetně 
ochrannéh
o pásma 

Vyhlašují je 
pověřené obecní 
úřady. 
Eviduje AOPK 
v ústředním 
seznamu ochrany 
přírody. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, 
§§ 38, 46, 47, 76. 
Vyhláška MŽP ČR č. 
395/1992 Sb., kterou se 
provádějí některá 
ustanovení zákona č. 
114/1992 Sb., 12. 

Ano-celkem 118+1 památných stromů  
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33. 
biosférická 
rezervace 
UNESCO 

Reprezentativní 
území světa, která 
kromě cenných 
přirozených 
ekosystémů 
poskytují příklady 
harmonických 
vztahů mezi 
přírodním 
prostředím a 
místními obyvateli. 

Mezinárodní program 
„Člověk a biosféra“ (MAB 
UNESCO). 

Ano - Třeboňsko 

 
geopark 
UNESCO 

Území s jednou 
nebo více 
lokalitami tzv. 
geologického 
dědictví. 

Evropská síť geoparků 
UNESCO dle závěrů 
konference v Mollinos 
(2000). 

Nevyskytuje se 

34. 

NATURA 
2000 - 
evropsky 
významná 
lokalita 

Eviduje AOPK 
v ústředním 
seznamu ochrany 
přírody. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, 
§§ 3, 42, 45 a, b, c, d, h, i. 

Ano-6 lokalit: Lužnice a Nežárka,Luží u 
Lovětína,Malý Bukač,Hrbků rybník,Krvavý a 
Kačležský rybník, 
Skalák u Senotína 

35. 

NATURA 
2000 – 
ptačí 
oblast 

Eviduje AOPK 
v ústředním 
seznamu ochrany 
přírody. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, 
§§ 3, 42, 45 e, f, g, h, i. 

Ano-Třeboňsko - jihozápad řešeného 
území,zaujímá přibližně území CHKO, hranice 
ale nejsou totožné 

36. 

lokality 
výskytu 
zvláště 
chráněnýc
h druhů 
rostlin a 
živočichů 
s národní
m 
významem 

 

Zákon č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, 
§ 48 - 57 . Vyhláška MŽP 
ČR č. 395/1992 Sb., 
kterou se provádějí 
některá ustanovení 
zákona č. 114/1992 Sb., 
§§ 14, 15, 16, příl. 2, 3.   

Ano-5 lokalit: Člunek-lom 1, Člunek-lom 2,Albeř 
2, bez názvu, Albeř 1 

37. 
lesy 
ochranné 

O zařazení lesů do 
kategorie lesů 
ochranných nebo 
lesů zvláštního 
určení rozhoduje 
krajský úřad. 

Zákon č. 289/1995 Sb.  o 
lesích a o změně a 
doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), §§ 
6, 7, 15, 36, 48 a. 

Ano – 64 ha- viz grafická část dokumentace 

38. 
les 
zvláštního 
určení 

O zařazení lesů do 
kategorie lesů 
ochranných nebo 
lesů zvláštního 
určení rozhoduje 
krajský úřad. 

Zákon č. 289/1995 Sb.  o 
lesích a o změně a 
doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), §§ 
6, 8, 15, 36, 48 a. 

 Ano – 6 126 ha, viz grafická část dokumentace 

39. 
lesy 
hospodářs
ké 

Lesy hospodářské 
jsou lesy, které 
nejsou zařazeny v 
kategorii lesů 
ochranných nebo 
lesů zvláštního 
určení. 

Zákon č. 289/1995 Sb.  o 
lesích a o změně a 
doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), §§ 
6, 9,  

Ano – ostatní lesy s výjimkou lesů ochranných a 
zvláštního určení – 33 846 ha - viz grafická část 
dokumentace  

40. 
vzdálenost 
50 m od 
okraje lesa 

K dotčení pozemků 
do vzdálenosti 50 
m od okraje je 
třeba souhlas 
příslušného orgánu 
státní správy lesů. 

Zákon č. 289/1995 Sb.  o 
lesích a o změně a 
doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), § 
14. 

 V grafické části  dle lesních pozemků 
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41. 

bonitovan
á půdně 
ekologická 
jednotka 

Informace o kvalitě 
půdy. Celostátní 
databázi BPEJ 
zajišťuje MZe 
prostřednictvím 
odborné 
organizace. 

Zákon č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského 
půdního fondu, §§ 1,4,5. 
Vyhláška č. 327/1998 Sb., 
kterou se stanoví 
charakteristika 
bonitovaných půdně 
ekologických jednotek a 
postup pro jejich vedení a 
aktualizaci, §§ 1, 2, 3. 

Ano – viz grafická část dokumentace 
celkový podíl  tříd ochrany: I.tř. 13%,II.tř. 6%, 
III.tř. 20%, IV.tř. 2%, V.tř. 16% z celk. plochy 
ostatní plochy 43% 

42. 
hranice 
biochor 

Biogeografické 
členění. Je 
podkladem pro 
projektování 
územních systémů 
ekologické stability. 

Biogeografické členění 
České republiky, II. díl 
(Culek - editor, 2003) 

- 

43. 

investice 
do půdy za 
účelem 
zlepšení 
půdní 
úrodnosti 

Stavby a zařízení 
pro protierozní 
ochranu, 
optimalizaci 
vodního režimu a 
revitalizaci krajiny a 
drobných vodních 
toků. 

Zákon č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského 
půdního fondu. 
Zákon č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně 
některých zákonů (vodní 
zákon), § 56. 
Vyhláška MZe č. 225/2002 
Sb., o podrobnostech 
vymezení staveb 
k vodohospodářským 
melioracím pozemků a 
jejich částí a způsobu a 
rozsahu péče o ně. 
Vyhláška MZe a MŽP 
č. 7/2003 Sb., o 
vodoprávní evidenci, ve 
znění vyhlášky č. 
619/2004 Sb. 
Vyhláška č. 391/2004 Sb., 
o rozsahu údajů 
v evidencích stavu 
povrchových a 
podzemních vod a o 
způsobu zpracování, 
ukládání a předávání 
těchto údajů do 
informačních systémů 
veřejné správy, § 27. 

Ano – odvodněné plochy přes 20% celk.ploch, t.j. 
218176963 ha - viz grafická část dokumentace 
z toho v CHKO Třeboňsko 15470151 ha  
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44. 

vodní 
zdroj 
povrchové
, podzemní 
vody 
včetně 
ochrannýc
h pásem 

Zdroje vody, které 
jsou využívány 
nebo u kterých se 
předpokládá jejich 
využití jako zdroje 
pitné vody;  
1. vodní zdroj 

povrchové vody  
vč. ochranných 
pásem (např. 
vodárenská 
nádrž, odběr 
vody z vodního 
toku); 

2. vodní zdroj 
podzemní vody  
vč. ochranných 
pásem. 

Ochranná pásma I. 
a II. stupně stanoví  
vodoprávní úřad. 

Zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní 
zákon), §§ 21, 22, 27, 30. 
Vyhláška č. 391/2004 Sb., 
o rozsahu údajů 
v evidencích stavu 
povrchových a 
podzemních vod a o 
způsobu zpracování, 
ukládání a předávání 
těchto údajů do 
informačních systémů 
veřejné správy, § 20, 21 a 
22. 
Vyhláška MZe a MŽP 
č. 7/2003 Sb., o 
vodoprávní evidenci, ve 
znění vyhlášky č. 
619/2004 Sb. 
Vyhláška č. 139/2003 Sb., 
o evidenci stavu 
povrchových a 
podzemních voda o 
způsobu ukládání údajů 
do informačního systému 
veřejné správy. 
Vyhláška č. 137/1999 Sb., 
kterou se stanoví seznam 
vodárenských nádrží a 
zásady pro stanovení a 
změny ochranných pásem 
vodních zdrojů. 

Ano-v rámci předaných podkladů (nekompletní) 

45. 

chráněná 
oblast 
přirozené 
akumulace 
vod 

Vyhlašuje vláda 
nařízením: 
nařízení vlády č. 
40/1978 Sb. 
Nařízení vlády č. 
10/1979 Sb. 
Nařízení vlády č. 
85/1981 Sb. 
 

Zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách…, § 28.  
Vyhláška č. 391/2004 Sb., 
o rozsahu údajů 
v evidencích stavu 
povrchových a 
podzemních vod a o 
způsobu zpracování, 
ukládání a předávání 
těchto údajů do 
informačních systémů 
veřejné správy, § 19. 

Nevyskytuje se 

46. 
zranitelná 
oblast 

Stanoví vláda 
nařízením: 
Nařízení vlády č. 
103/2003 Sb., o 
stanovení 
zranitelných oblastí 
a o používání a 
skladování hnojiv a 
statkových hnojiv, 
střídání plodin a 
provádění 
protierozních 
opatření v těchto 
oblastech. 

Zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách…, § 33,  
Vyhláška č. 391/2004 Sb., 
o rozsahu údajů 
v evidencích stavu 
povrchových a 
podzemních vod a o 
způsobu zpracování, 
ukládání a předávání 
těchto údajů do 
informačních systémů 
veřejné správy, § 24. 

Ano – viz grafická a tabulková část dokumentace  
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47. 

vodní 
útvar 
povrchový
ch vod,  
vodní 
útvar 
podzemníc
h vod 

 Vodním útvarem je 
vymezené 
významné 
soustředění 
povrch. nebo 
podzemních vod 
v určitém prostředí 
charakterizované 
společnou formou 
jejich výskytu nebo 
společnými 
vlastnostmi vod a 
znaky 
hydrologického 
režimu.  
Vodní útvary se 
člení na útvary 
povrchových vod a 
útvary podzemních 
vod. 
Útvar povrchové 
vody je vymezené 
soustředění 
povrch. vody 
v určitém prostředí, 
např.: v jezeru, ve 
vodní nádrži a voda 
v korytě vodního 
toku; 
útvar podzemní 
vody je vymezené 
soustředění 
podzemních vody 
v příslušném 
kolektoru nebo 
kolektorech. 

Zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách…§§ 1, 2, 21, 27, 
34, 35, 43.  
Vyhláška č. 391/2004 Sb., 
o rozsahu údajů 
v evidencích stavu 
povrchových a 
podzemních vod a o 
způsobu zpracování, 
ukládání a předávání 
těchto údajů do 
informačních systémů 
veřejné správy, § 11. 
Vyhláška MZe a MŽP 
č. 7/2003 Sb., o 
vodoprávní evidenci, ve 
znění vyhlášky 
č. 619/2004 Sb. 
Vyhláška MZe č. 470/2001 
Sb., kterou se stanoví 
seznam významných 
vodních toků a způsob 
provádění činností 
souvisejících se správou 
vodních toků, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Ano - jedná se o všechny vodní toky a vodní 
plochy. 
Vodní útvar podzemních vod:  
Krystalinikum v povodí Dyje-západní část 
Krystalinikum v povodí Lužnice 
Kvartér Nežárky 
 

48. 
vodní 
nádrž 

Vodní nádrže jsou 
útvarem povrchové 
vody; zároveň 
mohou být i vodním 
dílem.  

Zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách…§ 55. 
Vyhláška MŽP č. 
137/1999 Sb., kterou se 
stanoví seznam 
vodárenských nádrží a 
zásady pro stanovení a 
změny ochranných pásem 
vodních zdrojů. 
Vyhláška č. 391/2004 Sb., 
o rozsahu údajů 
v evidencích stavu 
povrchových a 
podzemních vod  
a o způsobu zpracování, 
ukládání  
a předávání těchto údajů 
do informačních systémů 
veřejné správy, § 5. 

Ano – vodní nádrž Landštejn 
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49. 

povodí 
vodního 
toku,  
 
rozvodnice 

Povodí je území, 
ze kterého veškerý 
povrchový odtok 
odtéká sítí vodních 
toků k určitému 
místu vodního toku 
(obvykle soutok 
s jiným vodním 
tokem nebo 
vyústění vodního 
toku do jiného 
vodního útvaru).  
Povodí je 
ohraničeno 
rozvodnicemi, 
kterou je myšlená 
hranice 
geomorfologického 
rozhraní mezi 
sousedními 
povodími. Plocha 
povodí také 
zahrnuje plochy 
povrchových 
vodních útvarů 
v povodí.  

Zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách…, § 2 . 
Zákon č. 305/2000 Sb., o 
povodích, § 1. 
Vyhláška č. 391/2004 Sb., 
o rozsahu údajů 
v evidencích stavu 
povrchových a 
podzemních vod  
a o způsobu zpracování, 
ukládání  
a předávání těchto údajů 
do informačních systémů 
veřejné správy, § 3. 

- 

50. 
záplavové 
území 

Stanoví vodoprávní 
úřad na návrh 
správce vodního 
toku. 

Zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách… , § 66, § 67, 
106. 
Vyhláška č. 391/2004 Sb., 
o rozsahu údajů 
v evidencích stavu 
povrchových a 
podzemních vod…,  
§ 28. 
Vyhláška MŽP č. 
236/2002 Sb.,  
o způsobu a rozsahu 
zpracovávání návrhu a 
stanovování záplavových 
území.  

Ano – záplavové území Nežárky a 
Dračice, Kamenice, Nová Řeka, Řečice, 
Žirovnice  

51. 

aktivní 
zóna 
záplavové
ho území 

Stanoví vodoprávní 
úřad na návrh 
správce vodního 
toku;, a to v  
zastavěných 
územích, 
v zastavitelných 
plochách dle 
územně plánovací 
dokumentace, 
případně dle 
potřeby i v dalších 
územích podle 
nebezpečnosti 
povodňových 
průtoku.      

Zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách…, § 67. 
Vyhláška MŽP č. 
236/2002 Sb.,  
o způsobu a rozsahu 
zpracovávání návrhu a 
stanovování záplavových 
území. 
Metodický pokyn z dubna 
2005 k stanovení aktivní 
zóny záplavového území. 

Ano – aktivní zóna záplavového území Nežárky,  
Dračice, Kamenice, Nová Řeka, Řečice, 
Žirovnice  
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52. 

území 
určené 
k rozlivům 
povodní 

Pro  účely zmírnění 
účinků povodní 
může vodoprávní 
úřad jako 
preventivní 
opatření 
v záplavovém 
území místo jiných 
opatření na 
ochranu před 
povodněmi 
rozhodnutím 
vymezit území 
určená k rozlivům 
povodní. Omezení 
v těchto územích 
musí projednat 
vodoprávní úřad 
s dotčenými orgány 
státní správy 
(právo užívání 
pozemků a staveb 
v tomto území). 

Zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách…, § 68. 

Nevyskytuje se 

53. 

území 
zvláštní 
povodně 
pod 
vodním 
dílem 

Vymezení území 
ohroženého 
zvláštními 
povodněmi se 
provádí pouze 
v tom případě, že 
jejich rozsah 
výrazně přesahuje 
záplavové území 
v tomto místě. 

Zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách…, § 64 a § 69. 
Metodický pokyn 
č. 14/2005 odboru 
ochrany vod MŽP pro 
zpracování plánu ochrany 
území pod vodním dílem 
před zvláštní povodní. 

ÚZP pod vodním dílem Landštejn 

54. 

objekt/zaří
zení 
protipovod
ňové 
ochrany 

Např. poldr, 
ochranná hráz 
toků, přehrada, 
mobilní zábrany, 
pohyblivé klapky na 
vodních dílech / 
jezy) ap. 

Zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách…, §§ 63, 65.  

Nepředáno 

55. 

přírodní 
léčivý 
zdroj, 
zdroj 
přírodní 
minerální 
vody 
včetně 
ochrannýc
h pásem 

Osvědčení o těchto 
zdrojích vydá 
ministerstvo 
zdravotnictví 
rozhodnutím. 
Ochranné pásmo I. 
a II. stupně stanoví 
ministerstvo 
zdravotnictví 
vyhláškou. 

Zákon č. 164/2001 Sb., o 
přírodních léčivých 
zdrojích, zdrojích 
přírodních minerálních 
vod, přírodních léčebných 
lázních a lázeňských 
místech…, §§ 2, 5, 21, 22, 
23, 24. 

Nevyskytuje se 

56. 

lázeňské 
místo, 
vnitřní a 
vnější 
území 
lázeňskéh
o místa 

Lázeňské místo a 
statut lázeňského 
místa stanoví vláda 
nařízením.   

Zákon č. 164/2001 Sb., o 
přírodních léčivých 
zdrojích, zdrojích 
přírodních minerálních 
vod, přírodních léčebných 
lázních a lázeňských 
místech…, §§ 2, 28, 29, 
30. 

Nevyskytuje se 
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57. 
dobývací 
prostor 

Stanoví obvodní 
báňský úřad. 
   

Zákon č. 44/1988 Sb.,  
o ochraně a využití 
nerostného bohatství 
(horní zákon), §§ 25, 26, 
27, 29. 
Vyhláška č. 172/1992 Sb., 
o dobývacích prostorech. 
Zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, § 
13, 17. 

Ano-6 lokalit 
podrobný výčet a umístění v grafické a textové 
části dokumentace 

58. 
chráněné 
ložiskové 
území 

Ochrana 
výhradního ložiska 
proti znemožnění 
nebo ztížení jeho 
dobývání. CHLÚ 
stanoví 
ministerstvo 
životního prostředí. 
  

Zákon č. 44/1988 Sb.,  
o ochraně a využití 
nerostného bohatství 
(horní zákon). Vyhláška 
č. 364/1992 Sb., o 
chráněných ložiskových 
územích, §§ 3, 16, 19, 29. 
Zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, §§ 
13, 17. 

ano-7 lokalit 
podrobný výčet a umístění v grafické a textové 
části dokumentace 

59. 

chráněné 
území pro 
zvláštní 
zásahy do 
zemské 
kůry 

 

Zákon č. 44/1988 Sb.,  
o ochraně a využití 
nerostného bohatství 
(horní zákon), § 34. 
Vyhláška č. 364/1992 Sb., 
o chráněných ložiskových 
územích, § 6. 
Zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, §§ 
13, 17. 

Nevyskytuje se 

60. 
ložisko 
nerostnýc
h surovin 

Ložisko výhradní, 
ložisko 
nevyhrazených 
nerostů, prognózní 
zdroje. 
Osvědčení o 
výhradním ložisku 
vydává 
ministerstvo 
životního prostředí. 

Zákon č. 44/1988 Sb.,  
o ochraně a využití 
nerostného bohatství 
(horní zákon), §§ 4 - 7, 29, 
30.  
Vyhláška č. 497/1992 Sb., 
o evidenci zásob 
výhradních ložisek 
nerostů. 
Zákon č. 62/1988, 
o geologických pracích, §§ 
13, 17. 

Ano-nevýhradní evidované 8 lokalit, výhradní 
bilancované 11 lokalit,prognózní zdroj 5 lokalit 
podrobný výčet a umístění v grafické a textové 
části dokumentace 

61. 
poddolova
né území 

Území se zvlášť 
nepříznivými 
inženýrskogeologic
kými poměry.  

Zákon č. 62/1988 Sb., 
o geologických pracích, §§ 
13, 17. 

Ano-12+5 lokalit 
podrobný výčet a umístění v grafické a textové 
části dokumentace 
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62. 

sesuvné 
území a 
území 
jiných 
geologický
ch rizik 

Např. sesuvy, 
radiometrické 
anomálie. 

Zákon č. 62/1988 Sb., 
o geologických pracích, §§ 
13, 17. 
Vyhláška č. 369/2004 Sb., 
o projektování, provádění 
a vyhodnocování 
geologických prací, 
oznamování rizikových 
geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních 
ložisek, § 10, příloha č. 9. 
Vyhláška č. 76/1991 Sb., 
o požadavcích na 
omezování ozáření z 
radonu a dalších 
přírodních radionuklidů, § 
2. 

Nevyskytuje se 

63. 
staré důlní 
dílo 

  

Zákon č. 44/1988 Sb.,  
o ochraně a využití 
nerostného bohatství 
(horní zákon), § 35.  
Vyhláška č. 363/1992 Sb., 
o zjišťování starých 
důlních děl a vedení jejich 
registru, §§ 1, 2. 
Zákon č. 62/1988, o 
geologických pracích, §§ 
13, 17. 

ano-2 lokality Hůrky, Dolní Panský rybník 
+jedna velká u Okrouhlé Radouně 

64. 

staré 
zátěže 
území a 
kontamino
vané 
plochy 

Ekologická zátěž.  
Systém evidence 
kontaminovaných 
míst 
http://sez.cenia.cz/
mapmaker/sez/ 

Zákon č. 17/1992 Sb., o 
životním prostředí, §§ 8, 
27. 
Zákon č. 254/2001 Sb., o 
vodách…, § 42. 

Ano-52 lokalit skládek bez rozlišení současného 
využití na funkční a nefunkční 
podrobný výčet a umístění v tabulkové a textové 
části dokumentace 
(některé označeny jako farma) 

65. 

oblast se 
zhoršenou 
kvalitou 
ovzduší 

Oblastí se 
zhoršenou kvalitou 
ovzduší se rozumí 
území v rámci zóny 
nebo aglomerace, 
kde je překročena 
hodnota imisního 
limitu u jedné nebo 
více znečišťujících 
látek. 
Vymezení provádí 
ministerstvo 
životního prostředí. 

Zákon č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší…, § 7. 

ano –plochy  52 obcí 

66. 

odval, 
výsypka, 
odkaliště, 
halda 

 

Zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, §§ 
13, 17. 
 

Ano-14 lokalit 
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67. 

technologi
cký objekt 
zásobován
í vodou vč. 
ochrannéh
o pásma 

Např. úpravna 
vody, vodojem, 
čerpací stanice a 
další. 

Zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon 
o vodovodech a 
kanalizacích), ve znění 
pozdějších předpisů, § 2 a 
§ 5. 
Vyhláška č. 428/2001 Sb., 
kterou se provádí zákon 
274/2001 Sb., o 
vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon 
o vodovodech a 
kanalizacích), ve znění 
vyhl. č. 146/2004 Sb. a 
vyhl. č. 515/2006 Sb., 
§§ 1, 5, 6, 7, 10, Příloha č. 
2. 

Ano – v rámci předaných podkladů 

68. 

vodovodní 
síť včetně 
ochrannéh
o pásma 

1.Přiváděcí řad 
vodárenské 
soustavy a 
skupinových 
vodovodů a jeho 
anodové 
uzemnění; 
2.přiváděcí řad pro 
jednu obec a jeho 
anodové 
uzemnění; 
3.hlavní řad 
rozvodné 
vodovodní sítě a 
jeho anodové 
uzemnění. 

Zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon 
o vodovodech a 
kanalizacích), ve znění 
pozdějších předpisů, § 2 a 
§ 5. 
Vyhláška č. 428/2001 Sb., 
kterou se provádí zákon 
274/2001 Sb., o 
vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon 
o vodovodech a 
kanalizacích), ve znění 
vyhl. č. 146/2004 Sb. a 
vyhl. č. 515/2006 Sb., 
§§ 1, 5, 6, 7, 10, Příloha č. 
1. 

Ano – v rámci předaných podkladů 
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69. 

technologi
cký objekt 
odvádění a 
čištění 
odpadních 
vod vč. 
ochrannéh
o pásma 

Např. čistírna 
odpadních vod 
mechanická, ČOV 
mech.-biologická, 
ČOV mech.-
biolog.-chem.,  
přečerpávací 
stanice a další. 

Zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon 
o vodovodech a 
kanalizacích), ve znění 
pozdějších předpisů, § 2 a 
§ 5. 
Vyhláška č. 428/2001 Sb., 
kterou se provádí zákon 
274/2001 Sb., o 
vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon 
o vodovodech a 
kanalizacích), ve znění 
vyhl. č. 146/2004 Sb. a 
vyhl. č. 515/2006 Sb., 
§§ 1, 5, 6, 7, 10, příloha č. 
4. 

ČOV v rámci předaných podkladů 

70. 

síť 
kanalizačn
ích stok 
vč. 
ochrannéh
o pásma 

1.Přiváděcí stoka 
mezi dvěmi 
obcemi; 
2.hlavní stoka 
stokové sítě. 

Zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon 
o vodovodech a 
kanalizacích), ve znění 
pozdějších předpisů, § 2 a 
§ 5. 
Vyhláška č. 428/2001 Sb., 
kterou se provádí zákon 
274/2001 Sb., o 
vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon 
o vodovodech a 
kanalizacích), ve znění 
vyhlášky č. 146/2004 Sb. 
a vyhl. č. 515/2006 Sb., 
§§ 1, 5, 6, 7, 10, Příloha č. 
7. 

Síť kanalizačních stok v rámci předaných 
pokladů 

71. 

výrobna 
elektřiny  
vč. 
ochrannéh
o pásma 

Výrobna elektřiny 
(elektrárna) nad 1 
MW. 

Zákon č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy 
v energetických odvětvích 
a o změně některých 
zákonů (energetický 
zákon), §§ 1, 33 a 46. 

Nevyskytuje se 

72. 

elektrická 
stanice vč. 
ochrannéh
o pásma 

Elektrická stanice 
(rozvodna, 
trafostanice) 
ZVN/VVN, 
VVN/VN, VN/NN. 

Zákon č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy 
v energetických odvětvích 
a o změně některých 
zákonů (energetický 
zákon), §§ 1, 46. 

Ano-podrobný výčet a umístění v grafické a 
textové části dokumentace 
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73. 

nadzemní 
a 
podzemní 
vedení 
elektrizačn
í soustavy 
vč. 
ochrannéh
o pásma 

1.Nadzemní vedení 
ZVN, VVN, VN; 
2.podzemní 
kabelové vedení 
VVN, VN. 

Zákon č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy 
v energetických odvětvích 
a o změně některých 
zákonů (energetický 
zákon), §§ 1, 46. 

Ano-podrobný výčet a umístění v grafické a 
textové části dokumentace 

74. 

technologi
cký objekt 
zásobován
í plynem 
vč. 
ochrannéh
o a 
bezpečnos
tního 
pásma 

Zásobník plynu, 
plynojem, 
regulační, 
předávací a 
kompresorová 
stanice a další. 

Zákon č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy 
v energetických odvětvích 
a o změně některých 
zákonů (energetický 
zákon), §§ 1, 46. 

Ano-podrobný výčet a umístění v grafické a 
textové části dokumentace 

75. 

vedení 
plynovodu 
vč. 
ochrannéh
o pásma  

1.Velmi 
vysokotlaký 
plynovod (VVTL) a 
tranzitní plynovod a 
anodové 
uzemnění; 
2.vysokotlaký 
plynovod (VTL) a 
jeho anodové 
uzemnění; 
3.hlavní středotlaký 
plynovod (STL) a 
jeho anodového 
uzemnění. 

Zákon č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy 
v energetických odvětvích 
a o změně některých 
zákonů (energetický 
zákon), §§ 1, 46. 

Ano-podrobný výčet a umístění v grafické a 
textové části dokumentace 

76. 

technologi
cký objekt 
zásobován
í jinými 
produkty 
vč. 
ochrannéh
o pásma 

 

Nařízení vlády č. 29/1959 
Sb., o oprávněních k cizím 
nemovitostem při 
stavbách a provozu 
podzemních potrubí pro 
pohonné látky a ropu. 

Do území zasahuje pouze ochranné pásmo v 
katastru Vlčetínce 

77. 

ropovod 
vč. 
ochrannéh
o pásma 

 

Nařízení vlády č. 29/1959 
Sb., o oprávněních k cizím 
nemovitostem při 
stavbách a provozu 
podzemních potrubí pro 
pohonné látky a ropu. 
Nařízení vlády č. 
271/1994 Sb., kterým se 
vyhlašuje závazná část 
územního plánu VÚC 
„Ropovod Ingolstadt“. 

Nevyskytuje se 

78. 

produktov
od vč. 
ochrannéh
o pásma 

 

Nařízení vlády č. 29/1959 
Sb., o oprávněních k cizím 
nemovitostem při 
stavbách a provozu 
podzemních potrubí pro 
pohonné látky a ropu. 

Nevyskytuje se 
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79. 

technologi
cký objekt 
zásobován
í teplem 
vč. 
ochrannéh
o pásma 

Např. výrobna 
tepla, předávací 
stanice, 
výměníková 
stanice a další. 

Zákon č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy 
v energetických odvětvích 
a o změně některých 
zákonů (energetický 
zákon), §§ 1, 46. 

Jindřichův Hradec, Kardašova Řečice 
(pro K.Řečici nedodány podklady) 

80. 

teplovod 
vč. 
ochrannéh
o pásma 

1.Dálkový teplovod 
a jeho anodového 
uzemnění; 
2.primární teplovod 
a jeho anodového 
uzemnění. 

Zákon č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy 
v energetických odvětvích 
a o změně některých 
zákonů (energetický 
zákon), §§ 1, 46. 

Jindřichův Hradec, Kardašova Řečice, Staré 
Město pod Landštejnem 
(pro K.Řečici nedodány podklady) 

81. 

elektronick
é 
komunikač
ní zařízení 
vč. 
ochrannéh
o pásma   

1.Elektronické 
komunikační 
zařízení veřejné 
komunikační sítě 
jako ústředna, 
resp. její vzdálená 
účastnická 
jednotka; 
2.elektronické 
komunikační 
zařízení neveřejné 
komunikační sítě; 
3.radiová zařízení 
(např. vysílače). 

Zákon č. 127/2005 Sb., o 
elektronických 
komunikacích a o změně 
některých souvisejících 
zákonů (zákon o 
elektronických 
komunikacích), ve znění 
pozdějších předpisů, §§ 2, 
3, 100, 101, 102 a 103. 

Ano-podrobný výčet a umístění v tabulkové a 
textové části dokumentace 

82. 

komunikač
ní vedení 
vč. 
ochrannéh
o pásma   

1.komunikační 
vedení veřejné 
komunikační sítě 
mezi elektronickým 
komunikačním 
zařízením veřejné 
komunikační sítě 
jako ústředna, 
resp. její vzdálená 
účastnická 
jednotka; 
2.komunikační 
vedení neveřejné 
komunikační sítě 
mezi elektronickým 
komunikačním 
zařízením 
neveřejné 
komunikační sítě; 
3.radiové směrové 
spoje.  

Zákon č. 127/2005 Sb., o 
elektronických 
komunikacích a o změně 
některých souvisejících 
zákonů (zákon o 
elektronických 
komunikacích), ve znění 
pozdějších předpisů, §§ 2, 
3, 100, 101, 102 a 103. 

Ano-podrobný výčet a umístění v grafické a 
textové části dokumentace 
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83. 
jaderné 
zařízení 

1.Jaderné zařízení 
(stavby a provozní 
celky, jejichž 
součástí je jaderný 
reaktor využívající 
štěpnou řetězovou 
reakci, zařízení pro 
výrobu, 
zpracování, 
skladování a 
ukládání jaderných 
materiálů); 
2.úložiště nízko a 
středně aktivních 
odpadů (Např.: 
Dukovany, úložiště 
Richard Litoměřice, 
úložiště Bratrství 
Jáchymov, úložiště 
Hostím); 
3.lokality pro 
hlubinná úložiště 
vysoce 
radioaktivních 
odpadů a 
vyhořelého 
jaderného paliva. 

Zákon č. 18/1997 Sb., o 
mírovém využívání 
jaderné energie a 
ionizujícího záření 
(atomový zákon) a o 
změně a doplnění 
některých zákonů, ve 
znění pozdějších 
předpisů, §§ 2, 3, 17, 24, 
25, 26. 

Nevyskytuje se 

84. 

objekty 
nebo 
zařízení 
zařazené 
do skupiny 
A nebo B 
s umístěný
mi 
nebezpečn
ými 
látkami 

 
Zákon č. 59/2006 Sb.,  
o prevenci závažných 
havárií. 

Nevyskytuje se 

85. 

skládka 
odpadu vč. 
ochrannéh
o pásma 

1. skládka odpadu; 
2. skládka 
nebezpečného 
odpadu. 
Souhlas k 
provozování 
uděluje příslušný 
krajský úřad, v 
případě, že půjde o 
skládku 
nebezpečných 
odpadů, je souhlas 
udělen na dobu 
určitou, a to na 4 
roky. 

Zákon č. 185/2001 Sb.,  o 
odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších 
předpisů, §§ 4, 21, 78, 79, 
80. 

 Dodáno pouze v rámci ekologických rizik 

86. 

spalovna 
vč. 
ochrannéh
o pásma 

Provozovat 
zařízení k 
odstraňování 
odpadů lze pouze 
na základě 
rozhodnutí 
krajského úřadu. 

Zákon č. 185/2001 Sb.,  o 
odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších 
předpisů, §§  4, 14, 19, 
22, 23. 

Nevyskytuje se 
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87. 

zařízení na 
odstraňov
ání 
nebezpečn
ého 
odpadu vč. 
ochrannéh
o pásma 

1. Jiné zařízení k 
využívání, 
odstraňování, 
sběru nebo výkupu 
odpadů – tato 
zařízení 
může.provozovatel 
provozovat jen na 
základě rozhodnutí 
krajského úřadu, 
kterým je udělen 
souhlas 
k provozování 
tohoto zařízení a 
souhlas s 
provozním řádem. 
Kolaudační 
rozhodnutí pro 
stavby,.které jsou 
určené k využívání, 
odstraňování, 
sběru nebo výkupu 
odpadů není 
možné vydat bez 
rozhodnutí, kterým 
byl udělen souhlas 
k provozování 
takového zařízení. 
2. Zařízení k 
odstraňování 
nebezpečného 
odpadu – 
k provozování 
takového zařízení 
musí.být souhlas 
příslušného 
krajského úřadu. 
Pokud se bude 
jednat pouze .o 
nakládání s 
nebezpečným 
odpadem, i k 
nakládání je třeba 
souhlas, a to tehdy, 
když původce bude 
nakládat 
s nebezpečným.od
padem do 100 t/rok 
– souhlas uděluje 
příslušný obecní 
úřad obce s 
rozšířenou 
působností, když 
množství 
nebezpečného 
odpadu bude větší 
jak 100 t/rok, 
souhlas uděluje 
krajský úřad (pokud 
již na.tuto činnost 
není udělen 
souhlas  
k provozování 
zařízení). 

Zákon č. 185/2001 Sb.,  o 
odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších 
předpisů, §§ 4, 14. 

Nevyskytuje se 



23 
 

88.  

dálnice 
včetně 
ochrannéh
o pásma 

    

Zákon č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších 
předpisů, §§ 2, 4, 30 - 33, 
34 odst. 1, 2 a § 35 odst. 
1. 

Nevyskytuje se 

89. 

rychlostní 
silnice 
včetně 
ochrannéh
o pásma 

    

Zákon č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších 
předpisů, §§ 2, 5, 30 - 33, 
34 odst. 1, 2 a § 35 odst. 
1. 

Nevyskytuje se 

90. 

silnice I. 
třídy 
včetně 
ochrannéh
o pásma 

      

Zákon č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších 
předpisů, §§ 2, 5, 30 - 33, 
34 odst. 1, 2 a § 35 odst. 
1. 

Ano-podrobný výčet a umístění v grafické a 
textové části dokumentace 

91. 

silnice II. 
třídy 
včetně 
ochrannéh
o pásma 

  

Zákon č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších 
předpisů, §§ 2, 5, 30 - 33, 
34 odst. 1, 2 a § 35 odst. 
1. 

Ano-podrobný výčet a umístění v grafické a 
textové části dokumentace 

92. 

silnice III. 
třídy 
včetně 
ochrannéh
o pásma 

     

Zákon č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších 
předpisů, 2, 5, §§ 30 - 33, 
34 odst. 1, 2 a § 35 odst. 
1. 

Ano-podrobný výčet a umístění v grafické a 
textové části dokumentace 

93. 

místní a 
účelové 
komunikac
e 

Budou sledovány 
pouze místní 
komunikace I. a II. 
třídy, jež mohou být 
v nezastavěném 
území nositelem 
ochranného pásma 
a tvoří zpravidla 
základní dopravní 
kostru obcí 
(rychlostní a 
sběrné místní 
komunikace s 
alespoň sběrnou 
funkcí), a účelové 
komunikace, 
spojující dvě a více 
obcí, mající vlastní 
pozemek a které 
jsou součástí 
schválených 
komplexních 
pozemkových 
úprav. 

Zákon č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších 
předpisů, §§ 2, 6, 7, 30 - 
33, 34 odst. 1, 2 a § 35 
odst. 1.  

Síť místních komunikací v rámci předaných 
podkladů 

94. 

 
železniční 
celostátní 
včetně 
ochrannéh
o pásma 

  
Zákon č. 266/1994 Sb., o 
dráhách,  
§§ 8, 9. 

Ano-trať Veselí nad Lužnicí-Jihlava 
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dráhy 
celostátní 
vybudovan
é pro 
rychlost 
větší než 
160 km/h 
včetně 
ochrannéh
o pásma 

  
Zákon č. 266/1994 Sb., o 
dráhách,  
§§ 3, 8, 9. 

Nevyskytuje se 

95. 

železniční 
dráha 
regionální 
včetně 
ochrannéh
o pásma 

  
Zákon č. 266/1994 Sb., o 
dráhách,  
§§ 3, 8, 9. 

Úzkorozchodná železnice JHMD Nová Bystřice-
Jindřichův Hradec-Obrataň 

96. 

koridor 
vysokoryc
hlostní 
železniční 
trati 

 
Zákon č. 266/1994 Sb., o 
dráhách,  
§ 3a. 

Nevyskytuje se 

97. 

vlečka 
včetně 
ochrannéh
o pásma 

 
Zákon č. 266/1994 Sb., o 
dráhách,  
§§ 3, 8, 9. 

Ano- výčet a umístění v grafické a textové části 
dokumentace 

98. 

lanová 
dráha 
včetně 
ochrannéh
o pásma  

 
Zákon č. 266/1994 Sb., o 
dráhách,  
§§ 8, 9. 

Nevyskytuje se 

99. 

speciální 
dráha 
včetně 
ochrannéh
o pásma 

 
Zákon č. 266/1994 Sb., o 
dráhách,  
§§ 3, 8, 9. 

Nevyskytuje se 

100. 

tramvajová 
dráha 
včetně 
ochrannéh
o pásma 

 
Zákon č. 266/1994 Sb., o 
dráhách,  
§§ 8, 9. 

Nevyskytuje se 

101. 

trolejbuso
vá dráha 
včetně 
ochrannéh
o pásma 

 
Zákon č. 266/1994 Sb., o 
dráhách,  
§§ 8, 9. 

Nevyskytuje se 

102. 

letiště 
včetně 
ochrannýc
h pásem 

 
Zákon č. 49/1997 Sb., o 
civilním letectví…., §§ 2, 
24, 25, 37, 40 a 41. 

- 

103. 

letecká 
stavba 
včetně 
ochrannýc
h pásem 

  
Zákon č. 49/1997 Sb., o 
civilním letectví… , §§ 2, 
36, 37, 40 a 41. 

- 

104. 
vodní 
cesta 

Dozor vykonává 
MD a Státní 
plavební správa, o 
rozvoj se stará MD 
a Ředitelství 
vodních cest. 

Zákon č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, §§ 2 
až 5, příloha č. 2. 

Nevyskytuje se 
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105. 
hraniční 
přechod 

 

Sdělení č. 396/2006 Sb., o 
vyhlášení seznamu 
hraničních přechodů a 
rozsahu jejich provozu. 

Ano-podrobný výčet a umístění v grafické a 
textové části dokumentace 

106.  

 
 
cyklostezk
a, 
cyklotrasa 
, 
hipostezka 
a turistická 
stezka 

  

Ano – síť cyklostezek a cyklotras, hipostezka, 
turistické trasy-nepředáno 
 výčet a umístění v grafické a textové části 
dokumentace 

107.  

objekt 
důležitý 
pro obranu 
státu 
včetně 
ochrannéh
o pásma 

Za výstavbu, 
provoz a údržbu 
objektů důležitých 
pro obranu státu 
odpovídají 
ministerstva a jiné 
ústřední správní 
úřady. 
O hranici 
ochranného pásma 
rozhoduje 
ministerstvo 
obrany. 

Zákon č. 222/1999 Sb.,  
o zajišťování obrany 
České republiky, §§ 6, 29, 
44. 
 

Ano-podrobný výčet a umístění v grafické a 
textové části dokumentace 

108. 
vojenský 
újezd 

Újezdy se zřizují 
zákonem: 
vojenský újezd 
Boletice, Brdy, 
Březina, Hradiště, 
Libavá. 

Zákon č. 222/1999 Sb.,  
o zajišťování obrany 
České republiky, §§ 30, 
35, příloha č. 1-6. 

Nevyskytuje se 

Území v okolí 
objektu nebo 
zařízení, v němž 
krajský úřad 
uplatňuje 
požadavky 
havarijního 
plánování formou 
vnějšího 
havarijního plánu. 

Zákon č. 59/2006 Sb., 
o prevenci závažných 
havárií…, §§ 2, 18, 19. 
Vyhláška č. 103/2006 Sb., 
o stanovení zásad pro 
vymezení zóny havarijního 
plánování…   

- 

109. 

vymezené 
zóny 
havarijníh
o 
plánování 

Oblast v okolí 
jaderného zařízení 
nebo pracoviště, 
kde se nachází 
zdroj ionizujícího 
záření, v níž se 
uplatňují 
požadavky 
z hlediska 
havarijního 
plánování (vnější 
havarijní plán). 

Zákon č. 18/1997 Sb., o 
mírovém využívání 
jaderné energie a 
ionizujícího záření 
(atomový zákon) a o 
změně a doplnění 
některých zákonů, ve 
znění pozdějších 
předpisů, §§ 2, 3, 17, 24, 
25, 26. 

- 
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Stavby civilní 
ochrany určené 
k ochraně 
obyvatelstva při 
mimořádných 
událostech – stálé 
úkryty civilní 
ochrany v souladu 
s centrální evidencí 
u HZS kraje. 

Zákon č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném 
systému a o změně 
některých zákonů, §§ 2, 7, 
10 , 15. 
Vyhláška MV č. 380/2002 
Sb., k přípravě a 
provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva, §§ 18-22. 

- 

110. 
objekt 
civilní 
ochrany Stavby civilní 

ochrany určené 
k ochraně 
obyvatelstva při 
mimořádných 
událostech – 
vybudované 
improvizované 
úkryty v souladu 
s evidencí u obcí. 

dtto 

improvizované úkryty v obcích-pouze v rámci 
předaných pokladů (2 obce) 

Sklady a zařízení 
MV - GŘ HZS ČR. 

Zákon č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, § 26 
odst. 1. 

- 

111. 
objekt 
požární 
ochrany 

Požární stanice a 
zařízení HZS kraje. 

Zákon č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, § 26 
odst. 2. 

- 

112. 

objekt 
důležitý 
pro plnění 
úkolů 
Policie 
České 
republiky 

 
Zákon č. 283/1991 Sb., o 
Policii České republiky. 

- 

113. 

ochranné 
pásmo 
hřbitova, 
krematoria 

Ochranné pásmo 
veřejného 
pohřebiště i 
krematoria činí 
nejméně 100m. 

Zákon č. 256/2001 Sb., 
o pohřebnictví…, §§ 12, 
17. 

 Ano-podrobný výčet a umístění v grafické a 
textové části dokumentace 

114. 
jiná 
ochranná 
pásma 

Jde o územní 
rozhodnutí o 
ochranném pásmu. 
 

SZ, §§ 77, 83, 84, 86, 93, 
94. 
 

Ano- výčet a umístění v grafické a textové části 
dokumentace-pouze v rámci předaných podkladů 
 

115. 

ostatní 
veřejná 
infrastrukt
ura  

Jde o veřejná 
prostranství, např. 
náměstí, parky.   
(Technická a 
dopravní 
infrastruktura a 
občanské vybavení 
jsou předmětem 
jiných sledovaných 
jevů.) 

SZ, §§ 2, 43, 61. 
Zákon č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), 
§ 34. 

Jedná se o veřejná prostranství – chybí podklady 
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116. 

počet 
dokončený
ch bytů 
k 31.12. 
každého 
roku 

Počet dokončených 
bytů na 1000 
obyvatel v určitém 
roce ve správních 
obvodech obcí 
s rozšířenou 
působností. 

 

Počet dokončených bytů viz část a.2 

117. 
zastaviteln
á plocha 

Vymezuje se v 
územním plánu 
nebo v zásadách 
územního rozvoje. 

SZ, §§ 2, 18. 

Ano-podrobný výčet a umístění v grafické a 
tabulkové části dokumentace a.4 

118. 
jiné 
záměry 

Jedná se o  veřejné  
i soukromé záměry 
změn  
v území, které 
nejsou součástí 
údajů o zemí dle § 
27 odst. 2 
stavebního zákona.   

SZ, §§ 18, 26. 

Ano-podrobný výčet a umístění v grafické a 
tabulkové části dokumentace a.4 

119. 

další 
dostupné 
informace, 
např. 
průměrná 
cena m2 
stavebního 
pozemku 
n člení 
podle 
katastrální
ch území, 
průměrná 
cena m2 
zemědělsk
é půdy 
v členění 
podle 
katastrální
ch území 

Jedná se zejména 
o statistické údaje 
z oblastí 
demografie, 
hospodářství a 
životního prostředí. 

 

- 
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a.2.  STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ 
 
CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ V RÁMCI ŠIRŠÍCH VZTAH Ů: 
Území ORP Jindřichův Hradec (dále Jindřichohradecko) zaujímá okrajovou polohu jak 
v rámci České republiky tak i Jihočeského kraje. Leží mimo hlavní dopravní osy a hlavní 
rozvojové oblasti celorepublikového významu. 
Hlavní vazbou je vazba na krajské město České Budějovice, ostatní vazby (Tábor, Praha, 
Brno) mají menší význam. 
Pro Jindřichohradecko je důležité sousedství s Rakouskem, s nímž má společné aktivity 
v rámci Euroregionu. 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ: 
Celková plocha 93 330 ha 
Počet trvale bydlících obyvatel 47 359 
Celkový počet správních územních jednotek   58 
Počet částí obce 148  
 
PODKLADY PRO VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ: 

• podklady pořizovatele – Městského úřadu Jindřichův Hradec jako úřadu územního 
plánování obce s rozšířenou působností – vyhláška č.500/2006 Sb., příloha č.1, jevy 1 
– 10 a 16 – 115 a 117,118 

• vlastní průzkumy zpracovatele - vyhláška č.500/2006 Sb., příloha č.1, jevy 
11,12,13,14 a 15 

• statistické údaje o obyvatelstvu z ÚAP kraje a veřejné databáze CSÚ.  
• ZABAGED 
• ÚAP Jihočeského kraje, ZÚR Jihočeského kraje 
• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací nea území Jihočeského kraje  

Přehled předaných podkladů pro jednotlivé sledované jevy podle vyhlášky č.500/2006 Sb., 
příloha č.1, je v úvodní části textového dokumentu. 
 

• přírodní podmínky 
Stav: Přírodní podmínky Jindřichohradecka jsou mimořádně příznivé, v území se nacházejí 
plochy nadprůměrné přírodní hodnoty. Je to zejména část území, která je součástí Chráněné 
krajinné oblasti Třeboňsko, dále do řešeného území  zasahují přírodní parky Česká Kanada, 
Javořická vrchovina a Homolka – Vojířov. Hodnota krajinného rázu je na většině území 
Jindřichohradecka na nadprůměrné úrovni. Vyjádřeno koeficientem ekologické stability 
KES=1,59 (průměr za ORP). Maximální hodnoty KES jsou až 4, 81 (Staré Město pod 
Landštejnem) a 5,84 (Hatín).  
Oblast CHKO Třeboňsko je součástí evropského systému NATURA 2000 – evropsky 
významná lokalita, NATURA 2000 – ptačí oblast a biosférická rezervace UNESCO. 
V území je velký počet chráněných prvků přírody (významné krajinné prvky, přírodní 
památky, chráněné stromy a pod.), další plochy jsou chráněny v rámci územních systémů 
ekologické stability.  
 

• životní prostředí 
Stav: Životní prostředí je celkově na dobré úrovni. Nejsou zde významné místní lokální 
zdroje znečištění, dochází ale k ovlivnění území z širšího okolí, takže území 52 obcí se 
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nachází v oblasti se znečištěným ovzduším (viz grafické přílohy). Znečištění povrchové vody 
v hlavním toku v území Nežárce je ve třídě 3. Závady místního charakteru (hluk, prach 
z dopravy, chybějící čištění odpadních vod a pod.) jsou pouze bodové. Vyskytují se staré 
ekologické zátěže. 
 

• úroveň urbanizace území, vývoj osídlení 
Stav, vývoj: Centrem osídlení je Jindřichův Hradec s 22 300 obyvateli (včetně místních částí 
k 31.12.2007). Regionální centra Jindřichohradecka jsou Nová Bystřice, Kardašova Řečice, 
Kunžak, Nová Včelnice, Strmilov, Stráž nad Nežárkou. 
Hlavními urbanizačními osami jsou hlavní dopravní tahy: západní osa – Jindřichův  Hradec, 
Veselí nad Lužnicí (směr Praha), severní osa – Jindřichův  Hradec, Pelhřimov (směr Brno) a 
jižní osa – Jindřichův Hradec, České Budějovice. 
Vývoj osídlení Jindřichohradecka sahá do středověku, kdy vznikla převážná většina sídel, 
zejména v období 14. století (období t.zv. velké kolonizace). Již tehdy se stabilizovala sídelní 
struktura území. 
V průběhu vývoje se proměňoval počet obyvatel v závislosti na politických a hospodářských 
podmínkách. V posledním období (20. století) se uvolňovala vazba obyvatelstva k zemědělské 
půdě a došlo k soustřeďování obyvatel do center a vysídlování okrajových oblastí. Tento 
trend byl podpořen událostmi 2. světové války a stagnujícím vývojem pohraničí 
v socialistickém státě. Došlo k zániku některých obcí v pohraničním pásmu. 
V současné době dochází v pohraničí k oživení.  Území nabízí vynikající podmínky pro 
rekreaci a bydlení ve zdravém životním prostředí, což plně odpovídá současnému životnímu 
trendu. 
    

• veřejná infrastruktura 
Dopravní infrastruktura. 
Stav: Základní dopravní infrastrukturu území tvoří základní síť komunikací I. a II. třídy, 
propojující území s Českými Budějovicemi, Brnem a Prahou a železniční trať Veselí nad 
Lužnicí-Jihlava. Na ni navazuje komunikační síť III. třídy, místní komunikace a regionální 
úzkorozchodná trať. Letiště v Jindřichově Hradci neslouží pro běžnou dopravu. 
Technická infrastruktura. 
Stav: Zásobování vodou není zajištěno v celém území v dostatečné kvalitě. Zdroje jsou jednak 
lokální (vlastní vodní zdroje pro jednotlivé obce nebo vlastníky), jednak hlavní vodovodní 
řady Hamr-Pleše a Hamr-J.Hradec pro Jindřichův Hradec a část obcí.Dále oblast jihozápadní 
je zásobena z vodní nádrže Landštejn. Vodní zdroje jsou (v rozsahu předaných dat) 
znázorněny v grafické části dokumentace.  
Čištění odpadních vod je zajištěno jen v části sídel. Stávající čistírny odpadních vod jsou (v 
rozsahu předaných dat) znázorněny v grafické části dokumentace. 
Zásobování plynem – stávající rozvodná soustava je stabilizovaná, zásobuje větší centra. 
Rozvoj do okrajových oblastí s malými sídly se v současné době  nepředpokládá. 
Zásobování elektřinou je v území bez problémů. Napojení rozvojových lokalit je možné 
v rámci stávající rozvodné sítě. 
Komunikační sítě (různých operátorů) pokrývají většinu území.  
Občanské vybavení. 
Občanské vybavení zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu je koncentrováno především 
v Jindřichově Hradci, centru bývalého okresu. Jedná se zejména o stavby, zařízení a pozemky 
pro veřejnou správu, školství, zdravotnictví, sociální služby, kulturu a ochranu obyvatelstva. 
Částečné občanské vybavení je v ostatních regionálních centrech Jindřichohradecka (Nová 
Bystřice, Kardašova Řečice, Kunžak, Nová Včelnice, Strmilov, Stráž nad Nežárkou). 
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V mikroregionálních a lokálních centrech je základní občanské vybavení typu místní správa, 
školství. 
 

• obyvatelstvo 
Počet obyvatel 
Celkový počet trvale bydlících obyvatel Jindřichohradecka je 47 359 (údaj k 31.12.2007). 
Hustota osídlení 
Hustota osídlení Jindřichohradecka je nerovnoměrná. Průměrná hustota v Jindřichově Hradci 
je 3 obyv/ha, v okrajové části regionu Staré Město pod Landštejnem 0,07 obyv/ha. 
Přírůstek obyvatelstva 
Celkový přírůstek obyvatelstva na Jindřichohradecku je rovněž nerovnoměrný, v letech 1995 
– 2006) vykazují nárůst obce: 
1-50: Blažejov, Bednárec, Číměř, Člunek, Dolní Žďár, Horní Pěna, Horní Skrýchov, Hospříz, 
Jarošov nad Nežárkou, Kačlehy, Kostelní Radouň, Lodhéřov, Okrouhlá Radouň, Plavsko, 
Polště, Popelín, Příbraz, Světce, Žďár 
51-100: Deštná, Dolní Pěna, Kunžak, Lásenice, Rodvínov 
101 a více: Kardašova Řečice, Pístina 
Úbytek obyvatelstava vykazují obce:  
-99 až -50: Jindřichův Hradec, Pluhův Žďár, Strmilov 
-49 až -0: ostatní  
Celkové saldo migrace Jindřichohradecka je mírně pozitivní, vlastní sídlo J.Hradec vykazuje 
negativní hodnotu, naopak nejvyšší přírůstek migrací vykazuje Kardašova Řečice, Kunžak a 
Pístina. 
Nezaměstnanost 
Průměrná nezaměstnanost (31.12.2007) 4,2% 
Jindřichův Hradec 3,3%, nejnižší míra nezaměstnanosti Člunek 0,9%, nejvyšší míra 
nezaměstnanosti Rosička 16,7%, Bořetín 15,2%, Staré Město pod Landštejnem 14,2%. 
Složení obyvatelstva  
0-14 let: 15,2%, 65 a více: 13,8% 
Vzdělanostní struktura obyvatelstva se liší: v centru osídlení podíl obyvatel s vysokoškolským 
vzděláním 9,7%, okrajová území cca 3,5-5%, minimum Staré Město pod Landštejnem 1,3%.   
Poznámka: statistické údaje o obyvatelstvu převzaty z ÚAP kraje a veřejné databáze ČSÚ. 
  

• hospodářství 
Stav, vývoj: Územní podmínky Jindřichohradecka ovlivňují podstatně jeho hospodářský 
rozvoj. Jedná se o území na periferní oblasti ČR s nižší hustotou obyvatelstva spíše 
konzervativního charakteru. Tradičně se jedná o oblast málo průmyslově vyspělou. 
Hospodářství zde bylo zaměřeno na zemědělství, lesnictví a obory navazující, jako je 
potravinářství, dřevozpracující průmysl a lehký průmysl, především textilní. 
Útlum tradičních oborů výroby jako je textilní průmysl a rozpad zemědělských podniků 
zaměřených na zemědělskou  prvovýrobu je postupně nahrazován nárůstem firem  v oblastech 
stavebnictví, cestovního ruchu a provozy zaměřenými na montáž drobných součástek pro 
průmysl elektrotechnický, strojírenský nebo automobilový. 
 

• kulturní hodnoty 
Základní rámec kulturní hodnoty řešeného území tvoří harmonická kulturní krajina. Součástí 
této kulturní krajiny je příroda přetvořená člověkem a urbanizované plochy. Kulturní 
hodnotou je urbanistická a architektonická hodnota sídel a jednotlivých staveb i specifický 
krajinný ráz oblasti s vysokou estetickou hodnotou. Specifičností Jindřichohradecka je 
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harmonická krajina spojená s architektonickými památkami a památkami lidové architektury. 
Toto vše tvoří ,,paměť krajiny“, bez níž nelze mluvit o identitě a sounáležitosti obyvatel 
s místem, kde žijí. 
Krajinný ráz typický pro takřka celou plochu ORP Jindřichohradecko se vyznačuje 
vyvážeností mezi přírodními hodnotami a využíváním území, je to krajina s vyrovnaným 
vztahem mezi přírodou a člověkem. Nejcennějším územím je území CHKO Třeboňsko, kde 
krajina s vysokou přírodní hodnotou je vlastně krajinou vytvořenou člověkem, krajinou 
skutečně kulturní.   
Nemovité kulturní památky Jindřichohradecka jsou jeho charakteristickou součástí. 
Z územně analytických podkladů vyplývá, že Jindřichohradecko je územím, kde je početný 
výskyt stavebních historických památek a památkových souborů. Národní kulturní památky 
zámek Jindřichův Hradec, zámek Červená Lhota, městská památková rezervace Jindřichův 
Hradec, památkové zóny Nová Bystřice, Pístina, Plavsko, Hrutkov a Malíkov nad Nežárkou a 
310 nemovitých kulturních památek tvoří mimořádné kulturní bohatství území. 
 

• záměry v území 
Zdroje.  
Nadmístní záměry: Závazné jsou záměry obsažené v územních plánech velkých územních 
celků Javořická Vrchovina a Jindřichohradecko. Tyto záměry se týkají nadmístních zájmů, 
zejména dopravní a technické infrastruktury. Dále jsou to záměry ZÚR Jihočeského kraje 
(zatím neschválený dokument), obsahující nadmístní zájmy, zejména dopravní a technickou 
infrastrukturu a rozvojové oblasti a osy nadmístního významu. 
Lokální záměry: záměry ze schválených územních plánů (ÚPO, ÚP) – závazné  schválené 
VPS a VPO, dále navržené rozvojové plochy s rozdílným způsobem využití.  
Směru dalšího rozvoje a záměrům v území je věnována část a.4. vyhodnocení.  
   

• závěr 
Z rozboru územně analytických podkladů a stavu území vyplývají závěry: 
- stabilizovaná sídelní struktura území 
- stabilizovaný stav obyvatelstva v území 
- nižší průmyslový potenciál, spíše tradiční obory 
- nedostatky zejména v oblasti dopravní infrastruktury–problematické úseky silnic 

(zejména průtahy frekventovaných silnic obcemi, nebezpečné úseky 
- nedostatky v oblasti technické infrastruktury–zejména čištění odpadních vod, ale i 

zásobování vodou 
- nerostné bohatství – surovinové zdroje pouze pro stavebnictví 
- útlum některých tradi čních odvětví hospodářství (textilní výroba) 
- průměrné podmínky pro zemědělství s převládajícím půdním fondem III.t řídy 

ochrany 
- životní prostředí celkově na dobré úrovni 
- nadprůměrně vysoká přírodní hodnota území, vysoká úroveň krajinného rázu na 

většině území 
- nadprůměrný počet architektonických památek, cenných staveb a souborů  
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a.3. HODNOTY ÚZEMÍ 
 
Podrobný výčet prvků každého jevu je součástí podkladů pro RURÚ. Jevy jsou řazeny 
do kategorií podle metodického pokynu pro zpracování ÚAP v Jč. kraji 7/ 2007.  
Neuvedené jevy se buď v území nenacházejí nebo nebyly podklady poskytovatelem 
předány.  
 
a.3.1. ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ HODNOTY ÚZEMÍ  
 
Význam pro územní plánování: informační prvek 
Kategorie jevů:  urbanismus 
Vyhodnocení jevů A.2. plochy výroby 
   A.3. plochy občanského vybavení 
   A11. urbanistické hodnoty 
   A12. region lidové architektury 
   A13. historicky významná stavba, soubor 
   A14. architektonicky cenná stavba, soubor 
   A15. významná stavební dominanta 
   A.19. místo významné události   
   A.20. významný vyhlídkový bod 
 
Úplnost pokladů:  A.2.,A.3. podklady částečné (nekonzistentní, celkově cca 60% obcí) 
   A.11. až A.15. podklady kompletní 
   A.19. podklady nepředány 
   A.20. podklady kompletní 
Stav území:   
Plochy výroby jsou dokumentovány  z cca 54 % obcí. Jsou soustředěny převážně v centru 
osídlení, Jindřichově Hradci, následují ostatní města. Další samostatně vymezené plochy 
výroby jsou plochy zemědělské výroby v jednotlivých lokalitách (areály živočišné výroby). 
Chybí údaje o současném stavu využití (nefunkční zemědělské areály). Další drobné plochy 
s výrobní funkcí v obcích jsou obvykle zahrnuty spíše v plochách smíšených obytných, nejsou 
tedy v podkladech zahrnuty. Zdrojem pro údaje jsou územní plány obcí, vzhledem 
k nejednotnému standardu zpracování jsou jevy v jednotlivých obcích dokumentovány 
s velmi rozdílnou podrobností.  
Plochy občanského vybavení jsou dokumentovány v cca 64 % obcí. Obsahují plochy 
občanského vybavení zřizovaného ve veřejném zájmu (typu veřejná správa, školství, 
zdravotnictví a pod.) a komerční občanské vybavení (obchod, služby a pod.). Podklady stejně 
jako u ploch výroby jsou nekonzistentní, podrobnost je dána nejednotností podkladů 
územních plánů obcí. Z podkladů nelze vyhodnotit závady v území, řešitelné v územních 
plánech.  
Urbanistické hodnoty území spočívají v hodnotách historických. Cenná jsou především 
historická centra Jindřichova Hradce a Nové Bystřice, ale i dalších regionálních center. 
Charakteristickým znakem Jindřichohradecka je dobře dochovaná urbanistická hodnota 
vesnických sídel, zejména menších a v okrajových částech území. Sídla nebyla příliš 
znehodnocena v období socialistické vesnice, protože byla mimo centrum zájmu a spíše se 
vylidňovala. Příklady významného kvalitního moderního urbanismu se v území nenacházejí. 
Podrobný rozbor urbanistických hodnot je obsažen v samostatné příloze: ÚAP Jevy 11-15. 
Region lidové architektury Jindřichohradecka má své specifické znaky, které jej odlišují od 
regionů okolních. Typickým znakem je jednoduchost až strohost architektonického výrazu 
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lidových staveb, střídmá barevnost s převládající bílou barvou. Bohatěji zdobené štíty jsou 
vzácné. Výskyt kompletních hodnotných dochovaných souborů není již příliš četný – včetně 
vesnických památkových zón tvoří již jen 14% sídel. Lokality s vysokým výskytem objektů 
lidové architektury jsou: Bílá (Číměř), Bukovka ( Dolní Radouň - k.ú.Starý Bozděchov), 
Člunek, Dobrotín (Staré Město p/L), Dvorce (Stráž nad Nežárkou), Dvoreček (Blažejov), 
Kaproun (Kunžak), Lipovka (Deštná), Matná (Jindřichův Hradec), Mutyněves (Blažejov), 
Oldřiš (Blažejov), Pohoří u Kardašovy Řečice (Pluhův Žďár), Senotín (Nová Bystřice), 
Střížovice, Újezdec. Nejsou zahrnuty vesnické památkové zóny (jev 6). Popis znaků lidové 
architektury Jindřichohradecka je obsažen v samostatné příloze: ÚAP Jevy 11-15. 
Historicky významné stavby různého charakteru  jsou v řešeném území početné, zejména 
v Jindřichově Hradci. Jsou zahrnuty stavby související s významnými osobami, pro 
Jindřichohradecko typickými výrobními a uměleckými odvětvími, osídlením území a pod. 
Dokládají bohatou kulturní tradici regionu. 
Architektonicky cenné stavby v území spadají většinou pod jev 8 (nemovitá kulturní památka 
- nespadají tedy pod jev 14). Výskyt významných děl moderní architektury je v regionu 
nečetný. 
Významné stavební dominanty v regionu jsou ve dvou odlišných kategoriích. Významné 
dominanty v krajině i v prostorech náměstí a návsí jsou stavby kostelů, kostelíků a kaplí 
s věžemi, které se uplatňují v dálkových pohledech a panoramatech. Dokládají urbanistický 
um předků. Opakem jsou rušivé negativní dominanty představované zemědělskými areály. 
Tyto stavby neodpovídají esteticky ani měřítkem okolnímu prostředí a potlačují původní 
dominanty krajiny. Negativní dopad na krajinný ráz by měl být důsledně řešen v územních 
plánech jednak návrhem nového využití s účinnými regulativy a dále návrhem a následnou 
realizací vhodné krycí zeleně. 
Významné vyhlídkové body jsou v mírně zvlněné krajině Jindřichohradecka méně četné. 
Obvykle se jedná spíše o výhledy zahrnující jedno místo krajinného rázu. Rozhledny 
v regionu zatím zcela chybí. 
 Poznámka: Podrobný průzkum a rozbor jevů 11. – 15. je obsažen v samostatné příloze 
dokumentace, ÚAP pro jevy 11.-15.  
        
Problémy vyplývající z územně analytických podkladů: 

• pro plochy urbanisticky cenné a plochy s cennou lidovou architekturou ( hodnoty 
území) stanovit v územních plánech účinnou ochranu hodnot 

• navrhovat v územních plánech ochranu dalších hodnot území – historicky 
významných staveb, architektonicky významných staveb, kladných stavebních 
dominant a významných vyhlídkových bodů  

• nevyužité výrobní areály – zastavěné nevyužité plochy, často negativní 
dominanty, jejich využití preferovat před novými zábory půdního fondu, v ÚP 
navrhovat jako plochy k obnově nebo opětovnému využití 

• řešit urbanistické závady ve formě negativních dominant v krajině 
       
a.3.2. OSTATNÍ HODNOTY ÚZEMÍ 
 
Význam pro územní plánování: informační prvek 
Kategorie jevu: ochrana přírody a krajiny    
Vyhodnocení jevů A.17. oblast krajinného rázu a její charakteristika 
   A.43. investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 
Kategorie jevu: dopravní infrastruktura 

A.106. cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická trasa 
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Úplnost pokladů:  A.17. Podklady v rámci podkladů pro CHKO Třeboňsko a přírodní 

parky Česká Kanada, Javořická Vrchovina a Homolka – Vojířov. 
Podklady pro jev 18. místo krajinného rázu nejsou k dispozici 
A.43.  Podklady kompletní 

   A.106. Podklady pouze pro cyklotrasy a hipostezku 
Stav území:   
Oblast krajinného rázu je odvozena z rozčlenění území na významné krajinné celky chráněné 
jako CHKO a přírodní parky. Jedná se tedy o čtyři oblasti krajinného rázu: Třeboňsko, Česká 
Kanada, Javořická Vrchovina a Homolka – Vojířov. Plocha těchto chráněných území je 
celkem 35 631 ha, což činí 38% plochy řešeného území. Již z tohoto údaje je zřejmé, že 
hodnotný krajinný ráz je jednou ze základních charakteristik Jindřichohradecka. 
Pozornost by měla být věnována zejména údolí Nežárky a zalesněnému hřebenu severně od 
J.Hradce začínajícímu u Mnichu a Sv.Barbory až k Hornímu Bozděchovu a Bukovce.   
Chybí vymezení míst krajinného rázu, která by pokrývala drobnější hodnotná území v rámci 
řešeného území (např. území obce Kamenný Malíkov a pod.) 
Investice do půdy jsou představovány plochami odvodněnými. Celková plocha meliorací 
představuje  21 817 ha. Z toho 1 547 ha ploch se nachází v CHKO Třeboňsko.    
  
Problémy vyplývající z územně analytických podkladů: 

• nedostatečné (Oblast krajinného rázu) nebo žádné (Místo krajinného rázu) 
podklady pro hodnocení odpovídající důležitosti jevu. Ochrana krajiny je dána 
zákonem č.114/1992 Sb. a Evropskou úmluvou o krajině. Vymezení oblastí 
krajinného rázu je v PURÚ rámcově řešeno pokrytím území plochami, 
chráněnými jako chráněná krajinná oblast Třeboňsko a přírodní parky Česká 
Kanada, Javořická Vrchovina, Homolka-Vojířov. Ostatní území přes své 
nesporné hodnoty není zatím mapováno a zhodnoceno. Z definice krajinného 
rázu jako hodnoty přírodní, kulturní a historické vyplývá úzká souvislost 
s hodnotami urbanistickými. Hodnocení krajinného rázu musí tedy obsahovat 
všechny tyto základní složky, nelze je omezit na složku přírodní. Vyhodnocení 
oblastí a míst krajinného rázu podle dostupné metodiky (např.ČVUT Praha-
fakulta architektury, Ji ří Löw, Brno). Výsledky zohlednit v územních plánech 
obcí.  

• střet ochrany přírody s melioracemi v CHKO Třeboňsko 
  
Cyklostezka, cyklotrasa, turistická stezka, hipostezka. Všechny uvedené druhy dopravy jsou 
součástí rekreačního využití krajiny. Proto jsou hodnotami území. 
Značená síť cyklostezek a cyklotras je dostatečně hustá, většinou se nejedná o samostatné 
trasy, ale trasy vedené po stávajících silnicích III.tř. Dálková trasa Greenways Praha -Vídeň 
prochází SZ-JV územím, od ní se jižně odklání Českorakouská příhraniční trasa.  
Celková délka cyklotras na území ORP je 356 km, 6. místo v Jihočeském kraji. Hipostezka je 
v území jedna. 
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a.4. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
 
Podrobný výčet prvků každého jevu je součástí pasportu údajů o území pro RURÚ. 
Jevy jsou řazeny do kategorií podle metodického pokynu pro zpracování ÚAP 
v Jihočeském kraji 7/ 2007.  
Limitem pro územní plánování je buď vlastní jev (např.nemovitá kult. památka) nebo 
ochranné pásmo (např.technická a dopravní infrastruktura). 
 
Význam pro územní plánování: limit 
Kategorie jevu:  dopravní infrastruktura 
Vyhodnocení jevů A.90. silnice I.třídy včetně ochranného pásma 
   A.91. silnice II.třídy včetně ochranného pásma 
   A.92. silnice III.třídy včetně ochranného pásma 
   A.93. místní a účelové komunikace 
   A.94. železniční dráha celostátní včetně ochranných pásem 
   A.95. železniční dráha regionální včetně ochranných pásem 

A.97. vlečka včetně ochranného pásma 
A.102.,A.103. letiště vč.OP a letecká stavba vč.OP podklady     
           nedodány 

 A.105. hraniční přechod (pozn.: nositel limitu) 
 
Úplnost podkladů: A.90.až A.92. podklady kompletní 
   A.93. podklady nekompletní 

A.94., A.95., A.97. podklady kompletní 
A.105. podklady kompletní 

Stav území: 
Silniční doprava. Základem silniční sítě jsou dopravní osy západ, severovýchod a jih: I/23 
(Praha)Veselí nad Lužnicí-Jindřichův Hradec-Humpolec (Brno, Praha), I/34 Jindřichův 
Hradec-České Budějovice. Důležitým dopravním tahem je propojení regionu s Rakouskem 
silnicí II/128 Jindřichův Hradec-Nová Bystřice-Vídeň. Dále silnice II/164 Jindřichův Hradec-
Telč-Brno. Ostatní komunikace mají význam převážně regionální. Obslužnost území je dobrá, 
kvalita komunikací se zlepšuje v poslední době (2008). Nedostatky jsou na komunikacích I.a 
II. třídy, zejména tam, kde procházejí centry větších obcí (Kardašova  Řečice a pod.) 
Źelezniční doprava v území je zastoupena celostátní železnicí Veselí nad Lužnicí-Jihlava. 
Místní regionální trať Obrataň-Jindřichův Hradec-Nová Bystřice je celostátní raritou 
s bohatým využitím zejména pro turistiku v atraktivní oblasti České Kanady, ale slouží i 
běžné osobní a nákladní dopravě. 
Vlečky. V území 7 ks.  
Letiště v Jindřichově Hradci. Podklady včetně OP nebyly předány. 
Hraniční přechod. Nová Bystřice, dále hraniční přechody pro nemotorizovanou dopravu 
(cyklistická, pěší) Košťálkov, Romava, Artoleč, Smrčná.  
 
Problémy vyplývající z územně analytických podkladů: 

• Nedostatky na komunikacích I. a II. třídy, které procházejí centry větších obcí 
• Kapacita základního dopravního systému neodpovídá nea některých úsecích 

silnic hustotě dopravy – nebezpečné úseky, plynulost dopravy ve špičkách  
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Význam pro územní plánování: limit 
Kategorie jevu: energetika – plynovody, teplovody 
Vyhodnocení jevů A.74. technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a           
  bezpečnostního pásma 

A.75. vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního   
 pásma 

   A.78. produktovod včetně ochranného pásma    
A.79. technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného  
 pásma 

   A.80. teplovod včetně ochranného pásma 
 
Úplnost podkladů: A.74. a A.75 a A.78. podklady kompletní 
   A.79. a A.80. podklady pouze Jindřichův Hradec 
Stav území: 
Zásobování plynem. Území je zásobováno plynem z plynovodu VVTL v severní části území, 
který prochází východozápadním směrem. Větší část území je plynofikována, jsou 
plynofikována všechna větší centra s výjimkou Kunžaku a Starého Města pod Landštejnem. 
Okrajová území, zejména celý jihovýchod, není plynem zásobována.  
Katastry s plynovodem: viz grafická příloha a tabulky. Obce, na jejichž území není plynovod: 
Bořetín, Březina, Člunek, Dívčí Kopy, Dolní Žďár, Drunče, Hospříz, Kačlehy, Kostelní 
Radouň, Lásenice, Okrouhlá Radouň, Pístina, Pleše, Staré Město pod Landštejnem, Újezdec, 
Vícemil, Vlčetínec, Vydří, Žďár. 
Použity podklady E:ON (VTL, STL) a RWE Transgaz (VVTL). Místní rozvody (poskytl 
pouze Strmilov) – přílišná podrobnost.  
Produktovod. Do území zasahuje pouze ochranné pásmo produktovodu, a to v katastru 
Vlčetínec.  
Teplovody. Centrální zásobování teplem v Jindřichově Hradci, Kardašově Řečici, Starém 
Městě pod Landštejnem 
 
Problémy vyplývající z územně analytických podkladů: 

• v současné době není nedostatečná plynofikace některých částí území 
problémem, je zde ale úzká souvislost s cenami komodit a tento stav se může 
v čase měnit 

 
Význam pro územní plánování: limit 
Kategorie jevu: energetika – zásobování elektrickou energií 
Vyhodnocení jevů A.72. elektrická stanice včetně ochranného pásma 

A.73. nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně  
    ochranného pásma 
 
Úplnost podkladů: A.72. a A.73. podklady kompletní 
Stav území: 
Zásobování elektrickou energií. Územím prochází dálkové vedení nadřazené energetické sítě 
VVN 440 kV jižně od J.Hradce východozápadním směrem přes území (ČEPS). Na síť VVN 
110 kV navazují rozvodné sítě VN po celém území E.ON). Celkový počet TS 550. Katastry 
bez el. vedení: Mnich (Nová Bystřice), Malá Rosička(Žďár), Romava, Staré Hutě, Rajchéřov, 
Košťálkov, Vitíněves, Košlák, Dětříš, Kuní (Staré Město pod Landštejnem). Vesměs jsou to 
katastry se zaniklými sídly. 
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Problémy vyplývající z územně analytických podkladů: 
• problémy nebyly zjištěny 

 
Význam pro územní plánování: limit 
Kategorie jevu: geologie, odpady, ochrana ovzduší 
Vyhodnocení jevů A.57. dobývací prostor 
   A.58. chráněné ložiskové území (dále jen CHLÚ) 
   A.60. ložisko nerostných surovin 
   A.61. poddolované území 
   A.65. oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
   A.66. odval, výsypka, odvaliště, halda 
   A.85. skládka včetně ochranného pásma 
Poznámka: Vzhledem k blízké příbuznosti jevů přiřazeny následující jevy, 

které nejsou limitem využití území, pouze informačním prvkem 
 A.63. staré důlní dílo 
 A.64. staré zátěže území a kontaminované plochy 
 
Úplnost podkladů: A.57. až A.66. podklady kompletní 
   A.85.  podklady dodány pouze v rámci území ekologických rizik 
   A.63. a A.64. podklady kompletní 
Stav území: 
Geologie. Výskyt ložisek nerostných surovin v území zejména v oblasti Číměře, Skrýchova a 
Okrouhlé Radouně. V současné době jsou využívány dobývací prostory převážně pro těžbu 
stavebních surovin – štěrkopísků a stavebního kameniva. Další ložiska surovin se nacházejí na 
území CHKO Třeboňsko – oblast Hatína a Stráže nad Nežárkou. 
Poddolovaná území se nacházejí v okolí Číměře, Okrouhlá Radouň, Radouňka a Horní 
Skrýchov. Stará důlní díla: Hůrky, Dolní Panský rybník u Číměře a Okrouhlá Radouň. 
Počty v území: DP 6, CHLÚ 7, ložisko NS (všechny typy) 24. Haldy, výsypky, odvaliště 14. 
Odpady, staré zátěže. Z podkladů vyplývá existence 53 ploch ekologické zátěže, z toho 46 
skládek, bez rozlišení na funkční a zrušené. Ostatní plochy ekologické zátěže jsou farmy a 
zem. areály. V území funguje systém centrální likvidace odpadů se skládkou v Jindřichově 
Hradci. Převážná část ostatních skládek jsou skládky již zrušené. Současný stav užívání 
v podkladech neuveden. 
Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. Většina území se nachází v oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší, s výjimkou západní části od Příbrazi na jihu k Višňové na severu (viz. 
grafická příloha). Jedná se o oblast s velmi silnou nebo silnou zátěží emisemi ze zdrojů mimo 
oblast.     
 
Problémy vyplývající z územně analytických podkladů: 

• prognózní zdroje, chráněná ložisková území a bilancovaná ložiska v CHKO 
Třeboňsko – možný střet s ochranou přírody 

• nutnost řešení následného využití dobývacích prostor 
• nutnost řešení ploch ekologické zátěže 
  

Význam pro územní plánování: limit 
Kategorie jevu: obrana státu a CO 
Vyhodnocení  jevů A.107. objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma 
 A.111. objekt požární ochrany 
Poznámka: Vzhledem k blízké příbuznosti jevů přiřazeny následující jevy, 
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  které nejsou limitem využití území, pouze informačním prvkem 
 A.110. objekt civilní ochrany 
 
Úplnost podkladů: A.107. podklady kompletní 
   A.111. nepředáno 

A.110. pouze v rámci obcí, které podklady poskytly ( 3 ks) 
Stav území: 
Objekt důležitý pro obranu státu. Podklady obsahují plochy a objekty důležité pro obranu 
státu a ochranné pásmo. Z předaných podkladů vyplývá, že byly zahrnuty krom užívaných 
objektů a ploch i objekty obranné linie z 2. sv.války s nulovým významem pro obranu státu. 
Plocha jihovýchodně od Jindřichova Hradce není v současné době využívána. 
Objekt civilní ochrany. Podklady obsahují pouze tři objekty provizorního ukrytí obyvatelstva 
(poskytla Nová Bystřice (1) a Kunžak (2)). 
Problémy vyplývající z územně analytických podkladů: 

• řešení nového využití ploch, které nejsou perspektivní pro obranu státu 
• podklady v oblasti požární a civilní ochrany nedostatečné pro celkové hodnocení 

 
Význam pro územní plánování: limit 
Kategorie jevu: ochrana památek 
Vyhodnocení jevů A.5. památková rezervace včetně ochranného pásma 
 A.6. památková zóna včetně ochranného pásma 
 A.8. nemovitá kulturní památka, soubor, včetně ochranného pásma 
 A.9. nemovitá národní kulturní památka, popř.soubor, včetně   
  ochranného pásma 
 
Úplnost podkladů: A.5.,A.6 a  A.9. podklady kompletní 
   A.8. cca 95% 
Stav území: 
Ochrana památek v rámci jevů A.5. až A.9. Území je mimořádně bohaté na kulturní památky. 
Národní kulturní památkou je zámek Jindřichův Hradec a zámek Červená Lhota, městskou 
památkovou rezervací je historické jádro Jindřichova Hradce. Památkové zóny jsou: městská 
památková zóna Nová Bystřice, vesnické památkové zóny Pístina, Příbraz, Nová Ves, 
Malíkov nad Nežárkou, Hrutkov. Nemovité kulturní památky jsou charakteristickou součástí 
krajiny a jejich počet v ORP J.Hradec je zcela výjimečný. 
   
Problémy vyplývající z územně analytických podkladů: 

• velký počet nemovitých památek (zejména  drobné - kaple, boží muka a pod.) je 
náročný na údržbu a tedy i na finanční prostředky 

• problematická ochrana v rámci vesnických památkových zón (ochrana 
urbanistických hodnot vesnických památkových zón, problémy u novostaveb-
detaily-oplocení, různé přístřešky a pod.)  

 
Význam pro územní plánování: limit 
Kategorie jevu: ochrana přírody a krajiny 
Vyhodnocení jevů A.21. územní systém ekologické stability 
 A.22. významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen  
  jinou položkou 
 A.23. významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen  
  jinou položkou 
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 A.26. chráněná krajinná oblast včetně zón 
 A.28. přírodní rezervace včetně ochranného pásma 
 A.29. národní přírodní památka včetně ochranného pásma 
 A.30. přírodní park 
 A.31. přírodní památka včetně ochranného pásma 
 A.32. památný strom včetně ochranného pásma 
 A.33. biosférická rezervace UNESCO  
 A.34. NATURA 2000-evropsky významná lokalita 
 A.35. NATURA 2000-ptačí oblast 
 A.36. lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů  
  s národním významem 
 A.37. lesy ochranné 
 A.38. les zvláštního určení 
 A.39. lesy hospodářské 
 A.40. vzdálenost 50 m od okraje lesa 
 A.41. bonitovaná půdně ekologická jednotka 
 
Úplnost podkladů: Chybí podklady pro A.23. VKP ze zákona, v oblasti rašeliniště, údolní 

nivy 
Stav území: 
Ochrana přírody a krajiny. Ochrana přírody a krajiny se dotýká téměř 40% plochy řešeného 
území. Jedná se tedy o území s dobře dochovanými přírodními hodnotami. Je to jeden ze 
základních rysů území a jeho největší hodnota vedle hodnoty kulturní, představované 
památkami. 
Nejhodnotnější území je Chráněná krajinná oblast Třeboňsko, oblast s evropským významem, 
kde se druhy ochrany kumulují a překrývají. Ostatní plošně chráněné oblasti jsou přírodní 
parky Česká Kanada, Homolka –Vojířov a Javořická Vrchovina. Plošná ochrana se týká dále 
významných krajinných prvků ze zákona, t.j. lesů a vodních ploch a toků, rašelinišť a 
údolních niv a dále systému ÚSES.  
Maloplošné chráněné prvky jsou: přírodní rezervace – 7, národní přírodní památka – 1, 
přírodní památka – 13, významné krajinné prvky registrované  - 36, lokality s výskytem zvl. 
chráněných druhů – 5, památné stromy – 119.  
Lesy. Lesy jsou tříděny na lesy hospodářské ( 36 % z celkové plochy území), lesy ochranné  
( 7% ) a lesy zvláštního určení ( méně než 1 %). Plochy do 50 m od okraje lesa mají omezení 
ve využívání území. Způsob hospodaření v lesích a stav lesních porostů jsou obsaženy 
v lesních hospodářských plánech, nejsou předmětem územního plánování.  
Bonitovaná půdně ekologická jednotka. Celková plocha zemědělské půdy tvoří 48,9% 
celkové rozlohy území. Podíl kvalitních půd I. a II. třídy ochrany je nízký, pouze 19%, 
nejvyšší podíl má III. třída – 20%. Z toho plyne potřeba ochrany kvalitních půd tř. I. a II., 
neboť zábory půdy jsou nevratné. 
 
Problémy vyplývající z územně analytických podkladů: 

• systém ÚSES dopracovat v úrovni územních plánů obcí do podrobnosti plánů 
ÚSES 

• střety mezi ochranou přírody a záměry v hodnotných územích 
• potřeba ochrany kvalitních zemědělských půd I. a II. t řídy 
• potřeba realizace nefunkčních prvků ÚSES 
• zohlednění kategorizace lesů v územních plánech (regulativy) 
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Význam pro územní plánování: limit 
Kategorie jevu: spoje 
Vyhodnocení jevů A.81. elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma 
 A.82. komunikační vedení včetně ochranného pásma 
 
Úplnost podkladů: Podklady poskytli: T-MOBILE, VODAFONE, T O2, UPC, České 

dráhy a Město Strmilov.Podklady jsou nekonzistentní, někde chybí, 
jindy podrobnost pro územní plánování nepotřebná (detaily UPC) 

Stav území:  
Komunikační vedení sítí T O2, Českých drah, podrobně Strmilov. Základnové stanice T-
MOBILE a VODAFONE, radiová stanice T O2.  
Podklady neposkytují dostatečné informace k vyhodnocení území pro potřeby územního 
plánování. Chybí např. možnost vyhodnocení pokrytí území signálem mobilních operátorů. 
Problémy vyplývající z územně analytických podkladů: 

• nezjištěny 
 
Význam pro územní plánování: limit 
Kategorie jevu: urbanismus 
Vyhodnocení jevů A.1. zastavěné území 
 A.113. ochranné pásmo hřbitova, krematoria 
 A.115. ostatní veřejná infrastruktura 
 
Úplnost podkladů: A.1. podklady 99% 
   A.113. předáno jen 11 OP 

A.115. žádné podklady 
Stav území: 
Zastavěné území.ÚAP obsahují jednak zastavěná území, vymezená územními plány nebo zvl. 
postupem podle stavebního zákona, a dále zastavěná území k r.1966 (t.zv.intravilán). 
Ochranné pásmo hřbitova. Ochranná pásma pouze pro 11 hřbitovů. Ostatní předané údaje (49 
hřbitovů) bez OP. 
Ostatní veřejná infrastruktura. Chybí podklady – jedná se o veřejná prostranství, vymezená 
územními plány, bude doplňováno v dalších etapách ÚAP 
Problémy vyplývající z územně analytických podkladů: 

• v územních plánech vymezovat plochy veřejných prostranství 
• doplnit chybějící ochranná pásma hřbitovů 

 
Význam pro územní plánování: limit 
Kategorie jevu: vodohospodářství 
Vyhodnocení jevů A.44. vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných  
 pásem 
   A.46. zranitelná oblast 
   A.47. vodní útvar povrchových, podzemních vod 
   A.48. vodní nádrž 
   A.50. záplavové území 
   A.51. aktivní zóna záplavového území 
   A.52. území určené k rozlivům povodní – podklady nepředány 
   A.67. technologický objekt zásobování vodou včetně ochran.pásma 
   A.68. vodovodní síť včetně ochranného pásma 

A.69. technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně  
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ochranného pásma 
   A.70. síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma 
Poznámka: Vzhledem k blízké příbuznosti jevů přiřazeny následující jevy, 
  které nejsou limitem využití území, pouze informačním prvkem 
 A.49. povodí vodního toku, rozvodnice – podklady nepředány 
 A.53. území zvláštní povodně pod vodním dílem 
 
Úplnost podkladů: A.44. až A.51. podklady kompletní 
   A.52. nepředáno 

A.67. až A.70. podklady cca 40%, doplněno podklady z Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje. 
A.53. 1 ks 

Stav území: 
Vodní zdroje, zásobování vodou. Zásobování vodou zajišťují zejména vodovodní řady Pleše – 
Jindřichův Hradec a Hamr – J.Hradec a dále vodní nádrž Landštejn. Některé obce mají vlastní 
zdroje vody. 
Obce (místní části) bez vodovodu: Bednárec, Dvoreček, Malý Ratmírov, Bílá, Dobrá Voda, 
Lhota, Nová Ves, Kunějov, Lomy, Lipovka, Dívčí Kopy, Jemčina, Bukovka, Nový 
Bozděchov, Horní Skrýchov, Hrutkov, Hostějeves, Kruplov, Lovětín, Matějovec, Nekrasín, 
Rosička, Kačlehy, Kamenný Malíkov, Kaproun, Terezín, Zvůle, Artolec, Hradiště, Klenová, 
Senotín, Skalka, Smrčná, Červená Lhota, Plasná, Pohoří, Samosoly, Jindřiš, Dobrotín, 
Návary, Podlesí, Veclov, Vitíněves, Dvorce, Leština, Budkov, Vlčetínec, Vydří, Žďár, Malá 
Rosička 
Poskytnutá data uvádějí 28 vodních zdrojů a 76 ochranných pásem vodních zdrojů. 
Čistírny odpadních vod a kanalizace. Obce s ČOV jsou pouze: Blažejov, Číměř, Deštná, 
Hospříz, Jindřichův Hradec ( vč. místních částí Dolní Skrýchov, Otín), Jarošov nad Nežárkou, 
Kardašova Řečice, Kostelní Radouň, Kunžak, Nová Bystřice, Hůrky, Nová Včelnice, Plavsko, 
Příbraz, Ratiboř, Staré Město pod Landštejnem, Strmilov, Střížovice – Vlčice, Velký 
Ratmírov, Zahrádky. Ostatní nemají vyřešen centrální způsob likvidace odpadních vod. U 
některých malých sídel s nízkým počtem trvale bydlících obyvatel bude čištění nadále řešeno 
individuálně. 
Obce bez kanalizace: Dvoreček, Malý Ratmírov, Oldřiš, Mutyněves, Bílá, Dobrá Voda, 
Lhota, Nová Ves, Potočná, Sedlo, Kunějov, Lomy, Dívčí Kopy, Drunče, Annovice, Jemčina, 
Bukovka, Nový Bozděchov, Starý Bozděchov, Hostějeves, Kruplov, Lovětín, Matějovec, 
Nekrasín, Rosička, Mnich, Nítovice, Kaproun, Mosty, terezín, Zvůle, Lodhéřov, Najdek, 
Studnice, Albeř, Artolec, Blato, Hradiště, Klášter, Klenová, Nový Vojířov, Ovčárna, Senotín, 
Skalka, Smrčná, Okrouhlá Radouń, Červená Lhota, Mostečný, Plasná, Jindřiš, Dobrotín, 
Landštejn, Návary, Pomezí, Podlesí, Veclov, Vitíněves, Dvorce, BUdkov, Světce, Vlčetínec, 
Žďár, Malá Rosička 
Vodní útvar povrchových a podzemních vod. Povrchové vody: vodní plochy (2250) a vodní 
toky. Podzemní vody: Krystalinikum v povodí Dyje – západní část (Dyje-Dunaj), 
Krystalinikum v povodí Lužnice (Horní Vltava-Labe) a Kvartér Nežárky (Horní Vltava-Labe)   
Záplavové území: Dračice, Kamenice, Nežárka, Nová Řeka, Řečice, Žirovnice, aktivní zóna 
záplavového území: Dračice, Kamenice, Nežárka, Žirovnice 
Zranitelné oblasti. Jako zranitelné oblasti vyhodnoceno 51 katastrů. Problematika se týká 
vysokého výskytu dusičnanů v pitné vodě (nad 50 mg/l) nebo možného znečištění pitné vody. 
Povodí, rozvodí. Povodí Vltavy (Labe) a povodí Dyje. 
Území zvl. povodně pod vodním dílem. Území zvláštní povodně vymezeno pod vodní nádrží 
Landštejn. 
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Problémy vyplývající z územně analytických podkladů: 
• zásobování vodou – obce bez vodovodu s nevyhovující kvalitou místních zdrojů 
• kanalizace – obce bez ČOV, kanalizace 
• záplavová území – obce ohrožené záplavami   
• zranitelné oblasti – oblasti s rizikem znečištění vod nebo vysokým výskytem 

dusičnanů ve vodě využívané jako pitná voda (nad 50mg/l) 
 
Význam pro územní plánování: limit 
Kategorie jevu: ostatní jevy 
Vyhodnocení jevů A.114. jiná ochranná pásma 
 
Úplnost podkladů: cca 10% - 2x OP výrobního zařízení, 21x PHO ČOV a vodních zdrojů 
Stav území: 
Limit zahrnuje ochranná pásma výrobních areálů a zemědělských výrobních areálů. 
Z podkladů nelze vyhodnotit, kolik areálů výroby nemá vyhlášené OP, příp. hranice 
negativního vlivu a kolik podkladů chybí. 
Ochranná pásma vodohospodářství jsou zahrnuta v příslušných jevech, nejsou součástí jevu 
A.114. 
 
Problémy vyplývající z územně analytických podkladů: 

• v územních plánech vždy vymezovat ochranná pásma všech výrobních (vč. 
zemědělských) areálů jako maximální hranice negativních vlivů 

 
Význam pro územní plánování:  
Kategorie jevu: statistické údaje 
Vyhodnocení jevů A.116. počet dokončených bytů k 31.12. každého roku 
 
Stav území: 
Celkový počet obyvatel území ORP J.Hradec je stabilizovaný, kolísá jen mírně:  
ROK   1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007   
POČET OBYV. 47524 47433 47173 47252 47310 47377 47435 47435 47359 
 
Počet dokončených bytů.  
OBEC   POČET DOKONČENÝCH BYTŮ 2001 AŽ 2007 
BEDNÁREC  0 
BEDNÁREČEK 2 
BLAŽEJOV  20 
BOŘETÍN  1 
BŘEZINA  0 
ČÍMĚŘ  11 
ČLUNEK  7 
DEŠTNÁ  10 
DÍVČÍ KOPY  3 
DOLNÍ PĚNA 20 
DOLNÍ ŽĎÁR 7 
DOŇOV  0 
DRUNČE  0 
HADRAVOVA  
ROSIČKA  3 
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HATÍN  6 
HORNÍ PĚNA 27 
HORNÍ RADOUŇ 1 
HORNÍ 
SKRÝCHOV  19 
HOSPŘÍZ  6 
JAROŠOV NAD 
NEŽÁRKOU  28 
JILEM   1 
JINDŘICHŮV 
HRADEC  472 
KAČLEHY  3 
KAMENNÝ 
MALÍKOV  3 
KARDAŠOVA  
ŘEČICE  84 
KOSTELNÍ  
RADOUŇ  13 
KUNŽAK  27 
LÁSENICE  19 
LODHÉŘOV  16 
NOVÁ BYSTŘICE 78 
NOVÁ OLEŠNÁ1 
NOVÁ VČELNICE 33 
OKROUHLÁ  
RADOUŇ  2 
PÍSTINA  2 
PLAVSKO  20 
PLEŠE  2 
PLUHŮV ŽĎÁR 6 
POLŠTĚ  1 
POPELÍN  8 
PŘÍBRAZ  10 
RATIBOŘ  8 
RODVÍNOV  23 
ROSEČ  1 
ROSIČKA  0 
STARÉ MĚSTO POD 
LANDŠTEJNEM 0 
STRÁŽ NAD 
NEŽÁRKOU  20 
STRMILOV  17 
STŘÍŽOVICE  1 
SVĚTCE  3 
ÚJEZDEC  0 
VELKÝ  
RATMÍROV  3 
VÍCEMIL  1 
VIŠŇOVÁ  2 
VLČETÍNEC  3 
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VYDŘÍ  3 
ZÁHOŘÍ  2 
ZAHRÁDKY  3 
ŽĎÁR   7 
CELKEM  1069 dokončených bytů 
  
Problémy vyplývající z územně analytických podkladů: 

• Statistiky počtu dokončených bytů musí být zohledněny při navrhování 
zastavitelných ploch pro bydlení. Návrh ploch musí odrážet skutečnou potřebu 
vymezování nových zastavitelných ploch, musí být proporcionální k doloženému 
růstu počtu obyvatel každé obce. Je nutné důrazněji prosazovat ochranu 
zemědělského půdního fondu, zejména vyšších tříd ochrany a zabránit 
zbytečným záborům. Zastavitelné plochy je z toho důvodu důležité etapizovat.    
Součástí zadání územního plánu obce bude vždy vyhodnocení účelného využití 
zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 
 

 
 
Poznámka k celkovému vyhodnocení limitů ve využití území:                                                    
Dokumentace jevů, předaná poskytovateli neodpovídá vždy potřebám územního 
plánování. V podkladech je třeba řešit: 

1. Detail poskytnutých podkladů – s ohledem na stanovené využití (do úrovně 
územních plánů a regulačních plánů) 

2. Průvodní dokumentace musí být srozumitelná, s rozlišením důležitosti jevu, tak 
aby poskytovala podklad pro vyhodnocení problémů v území (např. vodovodní 
síť - rozlišení hlavního přivaděče, hlavních vodovodních řadů a přípojek) 

3. Výkres limit ů nelze považovat za konečný definitivní podklad. Neobsahuje 
všechny jevy v jejich úplnosti, některé jevy chybí. Nebyly dodány poskytovateli. 
(např. chybí letiště a jeho OP). 
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a.5. VYHODNOCENÍ  ZÁM ĚRŮ NA PROVEDENÍ ZM ĚN V ÚZEMÍ 
 
A.117. zastavitelná plocha 
 
Význam pro územní plánování: informace 
Kategorie jevu: urbanismus 
 
Plochy zastavitelné dle ÚP. 

1. Plochy zastavitelné  
Přehled zatavitelných ploch dle územních plánů je součástí pasportu o území. 

2. Plochy přestavby - nebyly vymezeny 
 

Význam pro územní plánování: limit 
Kategorie jevu: urbanismus 
 
Plochy zastavitelné dle ZÚR 
 
Rozvojové plochy nadmístního významu pro bydlení 
SO 15  Jindřichův Hradec severní okraj města  
SO 16  Nová Bystřice  jižní okraj města  
 
Rozvojové plochy nadmístního významu pro komerční a průmyslovou funkci převzaté do 
ZÚR z ÚP  
VÚC 
KP 19  Jindřichův Hradec plocha na JV okraji města 
 
 
A.118. jiné záměry 
 
Význam pro územní plánování: limit 
Kategorie jevu: urbanismus 
 
Veřejně prospěšné zájmy dle územního plánu 
Především se jedná o VPZ dle  ÚP, schválených dle zákona 183/2006 Sb. 
 
Veřejně prospěšné zájmy dle ZÚR 
      Dotčené obce 
Rozvojové oblasti a osy nadmístního významu 
N-OB4  Jindřichohradecko   Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec, Buk, Děbolín,
     Dolní Radouň, Dolní Skrýchov, Horní Žďár, Matná, Otín,
     Políkno,Radouňka)      
Rozvojové osy nadmístního významu 
N-OS5 Soběslavsko-Jindřichohradecká osa 
      Doňov, Kardašova Řečice(Kardašova Řečice, Mnich),  
      Pleše, Újezdec, Velký Ratmírov, Záhoří 
N-OS7 Severovýchodní –Jindřichohradecká osa 

Dolní Pěna, Dolní Žďár, Hadravova Rosička, Malíkov 
nad Nežárkou (Horní Pěna), Horní Skrýchov, Lásenice, 
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Nová Včelnice, Pístina, Rodvínov, Stráž nad Nežárkou, 
Vlčetínec, Žďár 

 
Specifická oblast nadmístního významu 
N-SOB2 Třeboňsko-Novohradsko 

Plavsko, Kardašova Řečice, Ratiboř, Hatín, Roseč, Stráž 
nad Než., Pístina, Příbraz 

 
Záměry ZÚR v oblasti technické a dopravní infrastruktury 
     Dotčené obce 
Koridory a plochy dopravy 
D11 silnice I/23 v úseku křižovatka D3 Veselí n/L. – Jindřichův Hradec – hranice kraje 
Vysočina 
Dotčené obce Doňov, Újezdec, Záhoří, Pleše, Kardašova Řečice 

(K.Řečice, Mnich), Plasná (Pluhův Žďár), Velký 
Ratmírov, Děbolín, Záhoří, Jarošov nad Než., Jilem, 
Strmilov 

D27    Jindřichův Hradec – Nová Bystřice – silnice II/128 
Dotčené obce Jindřichův Hradec, Otín, Dolní Pěna, Číměř 
 
D38     silnice II/151 v úseku Kunžak – Dačice 
Dotčené obce    Kunžak (Kunžak, Mosty, Valtínov) 
D79     Jindřichův Hradec 
Dotčené obce Studnice (Lodhéřov), Dolní Radouň, Radouňka 

(J.Hradec), Jindřichův Hradec 
 
Rezervy pro koridory nadmístního významu pro dopravní stavby 
D/A    silnice I/23 J.Hradec 
Dotčené obce    Radouňka, Dolní Skrýchov, Horní Skrýchov, Rodvínov 
D/B    silnice I/34 Lásenice 
Dotčené obce    Dolní Lhota, Lásenice, Horní Lhota, Dolní Žďár 
D/K    železniční trať č.225 Veslí n/L. – hranice kraje Vysočina 
Dotčené obce Doňov, Újezdec, Záhoří, Pleše, Kardašova Řečice, 

Mnich, Plasná, Velký Ratmírov, Děbolín, Radouňka, 
Jindřichův Hradec, Dolní Skrýchov, Rodvínov, Jarošov 
n/N., Bednárec, Bednáreček, Popelín 

D/M    železniční trať č.229 úzkorozchodná 
Dotčené obce Nová Bystřice, Albeř, Artoleč 
 
Koridory a plochy dopravy převzaté ze schválených ÚP VÚC    
D11     silnice I/23 v úseku D3 – J.Hradec – hranice kraje 
Dotčené obce Pleše, Kardašova Řečice, Jarošov n/N., Bednárec, Nová 

Olešná 
D14    silnice I/34 v úseku Č.Budějovice – J.Hradec 
Dotčené obce Dolní Lhota, Stráž n/N., Lásenice, Dolní Žďár, Horní 

Žďár, Dolní Pěna, Horní Pěna (Malíkov n/N.), J.Hradec 
D38    silnice II/151 v úseku Kunžak – Dačice 
Dotčené obce Kunžak 
 
Zásobování vodou a odkanalizování 
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V4     propojení DSV Landštejn s JVS 
Dotčené obce Lásenice, Nová Ves, Sedlo, Bílá, Číměř, Lhota, Potočná, 

Nová Bystřice, Albeř 
V9    vodovod Velký Ratmírov – Studnice – Lodhéřov – Najdek 
Dotčené obce Lodhéřov, Velký Ratmírov, Studnice, Děbolín, Kostelní 

Radouň, Okrouhlá Radouň, Lovětín, Jarošov n/N., 
Bednárec, Hostějeves, Nekrasín, Nová Včelnice, 
Kamenný Malíkov, Zdešov, Malá Rosiška 

 
Plochy a koridory ze schválených ÚP VÚC 
V10   napojení obcí na skupinový vodovod Ratiboř – Hatín 
Dotčené obce    Políkno, Polště, Vydří, Plavsko 
V11   vodovod Němčice – Jilem 
Dotčené obce    Jilem 
V24   vodovod Dvorce 
Dotčené obce    Dvorce, Dolní Lhota 
V31   Stráž n/N. – nová ČOV 
Dotčené obce    Stráž n/N. 
 
Problémová sídla (nad 500 EO do 2000 EO) s problémovou likvidací odpadních vod 
Dolní Pěna, Česká Olešná, Popelín, Rodvínov, Lodhéřov, Lásenice, Hůrky 
 
Lokality pro přirozenou akumulaci povrchových vod 
Jindřiš na Hamerském potoce 
Dotčené obce Jindřiš, Blažejov, Malý Ratmírov, Mutyněves, Oldřiš, 

Dvoreček 
 
Plochy a koridory technické infrastruktury v oblasti energetiky 
Ep8    Kunžak – Český Rudolec – VTL plynovod 
Dotčené obce    Valtínov, Mosty, Kunžak 
Ep22  Nová Bystřice – Staré Město p/L. – Slavonice – VTL plynovod 
Dotčené obce Albeř, Blato, Konrac, Skalka u N.Bystřice, Podlesí, Staré 

Město p/L. 
 
Plochy a koridory územního systému ekologické stability 
 Dotčené obce 
NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDORY 
NBC012 Vojířov Dolní Lhota, Nový Vojířov, Sedlo 
NBK008 Pařezitý, Roštejn – Vojířov 
 Dobrá Voda, Sedlo, Lhota u Sedla, Nový Vojířov, 

Číměř, Potočná 
NBK026 Pařezitý, Roštejn – Vojířov 
 Kunžak, Mosty, Valtínov 
NBK027 K121 – hranice ČR Pomezí p/L., Podlesí p/L. Dobrotín, Klášter, Vitíněves 
NBK038 Pařezitý, Roštejn – Vojířov 
 Kunějov, Senotín, Lomy, Kaproun, Kunžak 
NBK095 K121 – hranice ČR Klášter, Staré Hutě u Veclova, Romava 
NBK133 Vojířov – Stará řeka Dolní Lhota u Stráže n/N. 
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REGIONÁLNÍ BIOCENTRA  
RBC037 Krvavý rybník Kačlehy, Hospříz, Střížovice, Člunek, Kunějov 
RBC039 U Lip Horní Lhota, Dolní Žďár, Nová Ves, Malíkov n/N., 

Lásenice 
RBC059 Kunějov Kunějov, Číměř, Dobrá Voda 
RBC078 Pávek Hatín, Kardašova Řečice 
RBC106 Sedelský rybník Horní Pěna, Malíkov n/N., Nová Ves, Bílá, Sedlo 
RBC113 Svatá Barbora Plasná, Velký Ratmírov, Děbolín 
RBC120 Peřeje Oldřiš, Malý Ratmírov, Dvoreček, Blažejov 
RBC131 Kočičí vrch Hatín 
RBC154 Na stráni Jižná, Vícemil 
RBC159 Stínadlo Klášter 
RBC181 Hlubokodol Lovětín, Jarošov n/N., Nová Včelnice, Nekrasín 
RBC183 Krupčiny Žďár u N.Včelnice 
RBC205 Na Hamerském potoce Strmilov, Malý Jeníkov 
RBC207 Lišný Dvůr J.Hradec, Dolní Pěna, Horní Žďár 
RBC213 U Malíře Rodvínov, J.Hradec, Horní Skrýchov, Dolní Skrýchov 
RBC215 U Lapiců Hatín, Stráž n/N. 
RBC218 Vysoký Kámen Kunžak, Kaproun 
RBC223 U Vilémky Kardašova Řečice 
 
REGIONÁLNÍ BIOKORIDORY 
RBK002 Krvavý rybník – Kunějov Kačlehy, Číměř 
RBK004 Na Hamerském potoce – Peřeje 
 Blažejov, Střížovice, Malý Ratmírov,  Vlčice, Budkov, 

Strmilov 
RBK012 Na stráni – Deštenská hora Vícemil, Najdek, Jižná, Deštná 
RBK031 Deštenská hora – Svatá Barbora 
 Deštná, Mostečný, Lodhéřov, Velký Ratmírov, Klenov 
RBK033 Krupčiny – Hlubokodol Žďár, Nová Včelnice, Nekrasín 
RBK035 Pávek – U Lapiců Hatín 
RBK046 Kočičí vrch – Žabov Hatín, Plavsko 
RBK047 Kunějov – Sedelský rybník 
 Bílá, Číměř, Kačlehy, Horní Pěna 
RBK064 Hlubokodol – U malíře Jarošov n/N., Rodvínov 
RBK067 U Vilemínky – Kočičí vrch 
 Kardašova Řečice, Hatín 
RBK075 U malíře – Lišný Dvůr Horní Skrýchov, Dolní Skrýchov, J.Hradec, Radouňka 
RBK080 Sedelský rybník – RK 503 Bílá, Sedlo 
RBK086 Vojířov – Sedelský rybník Sedlo 
RBK087 U lip – U Lapiců Hatín, Plavsko, Stráž n/N., Dvorce, Dolní Lhota, 

Lásenice 
RBK089 Hamr – Pávek Kardašova Řečice – Nítovice 
RBK101 U lip – Vojířov Dolní Lhota, Lásenice 
RBK102 Vojířov – Kunějov Sedlo, Lhota, Číměř 
RBK117 Kočičí vrch – Pávek Hatín 
RBK121 Lišný Dvůr – U lip Horní Žďár, Dolní Žďár, Horní Lhota 
RBK156 Svatá Barbora – U Vilemínky  
 Děbolín, Kardašova Řečice, Ratiboř, Hatín 
RBK157 Žabov – Vojířov Dolní Lhota, Lásenice 
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RBK169 Mnich – Deštenská hora Starý Bozděchov, Horní Radouň, Světce, Rosička 
RBK175  Žabov – Vojířov Lásenice, Dvorce, Vydří 
 
 
VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY DLE ZÚR 
Krajina lesní (krajina relativně přírodní)  
část Třeboňsko, část Novobystřicko, část Javořicko 
Krajina lesopolní (krajina intermediární mezi krajinou lesní a polní) 
část Novobystřicka 
Krajina polní (bezlesá venkovská krajina) 
celek Deštná, část Třeboňska 
Krajina rybniční (krajina s vysokým podílem povrchových vod – rybníků) 
krajinný celek Třeboňsko, část Novobystřicka 
 
 
PRO PLÁNOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ, PLOCH A KORIDOR Ů DLE ZÚR  
 PLATÍ V ZÚR STANOVENÉ ÚKOLY A PODMÍNKY. 
 
 
 
  


