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Bednárec 
 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Bednárec v celkovém hodnocení je 3. Z grafu je patrné, že nejlépe 
je na tom v obci Bednárec ekonomický pilíř, což souvisí s podprůměrnou mírou 
nezaměstnanosti a vysokou daňovou výtěžností, kterou obec má. 
Kvalitní zemědělský půdní fond, vysoká míra zalesnění území, výskyt přírodní památky. 
památného stromu a dobrý stav veřejné dopravní infrastruktury přispívá k příznivým 
hodnotám bodu 4, 5 a 7. 

 
Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území. 
Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 
Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie  

Hrozby  
Silné stránky Absence zranitelných oblastí. 

Slabé stránky 
Absence vodních zdrojů. 
Omezená rozloha vodních ploch – 3 % území. 
Existence záplavových území. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby Ohrožení zastavěného území záplavami. 
Silné stránky  

Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Existence starých ekologických zátěží. 

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěží.  

Silné stránky Přírodní památka. Památný strom. 
Urbanistické hodnoty, nemovitá památka. 

Slabé stránky Nedostatek chráněných prvků přírody. 
Relativně nízký koeficient ekologické stability.  

Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
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Silné stránky Kvalitní zemědělský půdní fond. 
Vysoká míra zalesnění území. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky 
Přímé napojení na železnici. 
Poloha na silnici I. a II. třídy. 
Dobrá dopravní dostupnost. 

Slabé stránky Absence veřejného vodovodu. 
Chybí jednotná kanalizace. Chybí ČOV. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 
Nedostatečné vybavení sociální infrastrukturou. 
Stagnace počtu obyvatel. 
Vysoký index stáří. 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Nízký nárůst bytové výstavby. 
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  
Silné stránky Nemovitá památka - paměť místa 
Slabé stránky Slabý potenciál v cestovním ruchu. 
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky 
Podprůměrná míra nezaměstnanosti 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec podprůměrný 
podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Slabé stránky Nízká míra podnikatelské aktivity 
Klesá počet pracovních míst 

Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: ANO 

 

Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 

Střety zám ěrů na provedení zm ěn v území s limity využití území: 

► Záměr silnice I. třídy prochází záplavovým územím Q 100 
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Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

► Ochrana urbanistických hodnot. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR v oblasti dopravní infrastruktury D/K, D9 
► Záměry ZÚR ve vybavení obce veřejným vodovodem. 
► Vybudování jednotné kanalizace a její napojení na ČOV, popřípadě napojení na ČOV v jiné 

obci. 
► Vybudování vodovodu. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro rozvoj podnikání a sociální infrastrukturu. 
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Bednáre ček 
 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Bednáreček v celkovém hodnocení je 3. Z grafu je patrné, že 
nejlépe je na tom v obci Bednáreček ekonomický pilíř, což souvisí s nadprůměrnou mírou 
podnikatelské aktivity, s nulovým podílem nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 
a nárůstem počtu pracovních míst v obci. 
Vysoká míra zalesnění území, přímé napojení na železnici, poloha na silnici II. třídy, dobré 
dopravní napojení a vybudování kanalizace a vodovodu přispívá k příznivým hodnotám bodu 
5, 6 a 7. 
 
 

Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území. 
Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky Existence vodního zdroje. 
Absence zranitelných oblastí. 

Slabé stránky Omezená rozloha vodních ploch – 1,4 %. 
Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby Ohrožení zastavěného území záplavami. 
Silné stránky  

Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Existence starých ekologických zátěží. 

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěží.  
Silné stránky  

Slabé stránky Nedostatek chráněných prvků přírody. 
Relativně nízký koeficient ekologické stability. 

Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
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Silné stránky Vysoká míra zalesnění území. 

Slabé stránky Vysoký podíl ZPF. 
Převládající III. třída ochrany ZPF. 

Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky 

Přímé napojení na železnici. 
Poloha na silnici II. třídy. 
Dobré dopravní napojení. 
Vybudovala se kanalizace a vodovod. 

Slabé stránky Kanalizace není napojena na ČOV. 
Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  
Silné stránky Nízký index stáří. 

Slabé stránky Nedostatečné vybavení sociální strukturou. 
Pokles počtu obyvatel. 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Nízký rozvoj bytové výstavby. 
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby Nejsou stavební parcely pro novou výstavbu. 
Silné stránky Významná stavba, paměť místa. 
Slabé stránky Slabý potenciál v cestovním ruchu. 
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky 
Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nulový podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 
Nárůst počtu pracovních míst 

Slabé stránky Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 
Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: ANO 
Nemovitá památka: NE 

 

Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 

Vzájemné st řety zám ěrů na provedení zm ěn v území: 

► Návrh zastavitelné plochy je v konfliktu s ostatními záměry dopravní infrastruktury 

Střety zám ěrů na provedení zm ěn v území s limity využití území: 

► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do záplavového území Q 100 
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Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část:  

► Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území nebyly nalezeny. 

Dopravní a technická Infrastruktura: 

► Záměry ZÚR v oblasti dopravní infrastruktury D/K. 
► Vyřešit napojení existující kanalizace na ČOV, popřípadě napojení na ČOV v jiné obci. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu rodinných domků, občanskou vybavenost a ploch k podnikání. 
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Blažejov 
 
 

 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k 
plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

 
Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Blažejov v celkovém hodnocení je 1, což je nejlepší zařazení, které 
je patrné i z grafu. Nejlépe je na tom v obci Blažejov ekonomický pilíř, což souvisí 
s nadprůměrnou mírou podnikatelské aktivity, podprůměrným podílem nezaměstnaných nad 
12 měsíců z celku a poměrně vysokým a stabilním počtem pracovních míst v obci. 
Vysokých hodnot vykazuje také sociální pilíř, což souvisí dobrým stavem veřejné dopravní 
infrastruktury, vysokým nárůstem bytové zástavby a dobrým potenciálem cestovního ruchu, 
výskytem regionu lidové architektury, významné stavby a nemovité památky. 
 

Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky Vysoký podíl vodních ploch. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky Absence vodních zdrojů. 
Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky Absence starých ekologických zátěží. 
Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Absence chráněných prvků přírody. 
Relativně nízký koeficient ekologické stability. 

Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
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Silné stránky Vysoká míra zalesnění území. 

Slabé stránky Vysoký podíl ZPF. 
Převládající III. třída ochrany ZPF. 

Příležitosti  

Zemědělský p ůdní 
fond a pozemky 

určené k pln ění funkcí 
lesa 

Hrozby  

Silné stránky 

Přímé napojení na železnici. 
Poloha na silnici I. a II. třídy. 
Dobrá dopravní dostupnost. 
Rozšířila se kanalizace a vodovod. 

Slabé stránky Kanalizace a ČOV vybudovaná pouze v části Blažejov – 
chybí ve zbylých 4 částech. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastruktura 

Hrozby  

Silné stránky Růst počtu obyvatel především díky výrazné migraci. 
Nízký index stáří. 

Slabé stránky Nedostatečné vybavení sociální infrastrukturou. 
Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky Vysoký nárůst bytové výstavby. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky 

Potenciál v cestovním ruchu. 
Turistické ubytování. 
Významná stavba, nemovitá památka, region lidové 
architektury. 
Paměť místa 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky 

Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec podprůměrný 
podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 
Poměrně vysoký a stabilní počet pracovních míst 

Slabé stránky Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 
Příležitosti  

Hospodá řské 
podmínky 

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: ANO  
Významná stavba: ANO 
Nemovitá památka: ANO 

 

Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
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Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

► Rezerva pro záměr ZÚR-lokalita pro přirozenou akumulaci povrchových vod Jindřiš na 
Hamerském potoce. 

Dopravní a technická Infrastruktura: 

► Vybudování kanalizace ve zbylých 4 částech obce Blažejov a vyřešit napojení na ČOV, 
popřípadě napojení na ČOV v jiné obci.. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu rodinných domků. 
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Bořetín 
 
 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Bořetín v celkovém hodnocení je 4, což je nejhorší zařazení. 
Nejlépe v tomto hodnocení je na tom v obci environmentální pilíř, což souvisí s absencí 
poddolovaných a sesuvných území, výskytem vodních zdrojů, absencí zranitelných oblastí 
a záplavových území. Vyšších hodnot dosahuje v obci ekonomický pilíř, konkrétně bod 13, 
což souvisí s dobrou daňovou výtěžností v obci. Nejnižší hodnoty vykazuje sociální pilíř. 
 
 

Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů. 
Absence zranitelných oblastí. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky Absence starých ekologických zátěží. 
Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Absence chráněných prvků přírody. 
Nízký koeficient ekologické stability. 

Příležitosti 
Podpora přírodních prvků v rámci ÚSES. 
Revitalizace území s cílem zvýšení KES. 

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
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Silné stránky Vysoký podíl kvalitního zemědělského půdního fondu. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

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

Hrozby  
Silné stránky Vybudoval se vodovod. 

Slabé stránky 

Absence silnic I. a II. třídy. 
Absence napojení na železnici. 
Špatná dopravní dostupnost. 
Chybí jednotná kanalizace. Chybí ČOV. 
Absence plynofikace. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  
Silné stránky Nízký index stáří (výrazně více dětí). 

Slabé stránky Nedostatečné vybavení sociální infrastrukturou.  
Pokles počtu obyvatel. 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Nízký nárůst nové výstavby. 
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky Paměť místa. 
Nemovitá památka. 

Slabé stránky Nízký potenciál v cestovním ruchu. 
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 

Velmi nízká míra podnikatelské aktivity 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 
Klesá počet pracovních míst  
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec velmi vysoký 
podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: ANO 

V obci byla provedena k 21. 5. 2009 aktualizace Územního plánu 
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Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

► Důsledná ochrana ZPF I. třídy. 
► Revitalizace území s cílem zvýšení KES. 

Dopravní a technická Infrastruktura: 

► Záměry ZÚR ve vybavení obce kanalizací a vodovodem. 
► Vybudování jednotné kanalizace a její napojení na ČOV, popřípadě napojení na ČOV v jiné 

obci. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu rodinných domků, sociální infrastrukturu, občanskou vybavenost 
a průmyslovou výrobu. 
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Březina 
 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Březina v celkovém hodnocení je 3. Nejlépe je na tom v obci 
Březina ekonomický pilíř, což souvisí s podprůměrnou mírou nezaměstnanosti 
a podprůměrným podílem nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku.v obci. 
Vyšších hodnot vykazuje také environmentální pilíř, což souvisí s vysokou mírou zalesnění 
území (bod 5), polohou na silnici II. třídy a s nově vybudovanou kanalizací a vodovodem 
(bod 6 a 7). 
 
 

Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  
Silné stránky Výskyt vodních zdrojů. Absence záplavových území. 

Slabé stránky Nízký podíl vodních ploch. 
Existence zranitelných oblastí. 

Příležitosti  
Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky Absence starých ekologických zátěží. 
Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Absence chráněných prvků přírody. 
Nízký koeficient ekologické stability. 

Příležitosti Podpora přírodních prvků v rámci ÚSES. 
Revitalizace území s cílem zvýšení KES. 

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
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Silné stránky Vysoká míra zalesnění území. 
Slabé stránky Převládající III. třída ochrany ZPF. 
Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky Poloha na silnici II. třídy. 
Vybudovala se kanalizace a vodovod. 

Slabé stránky 

Absence napojení na železnici. 
Omezená dopravní dostupnost. 
Absence plynofikace.  
Chybí napojení existující kanalizace na ČOV. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 

Nejvyšší index stáří.  
Klesá přirozený přírůstek (málo dětí). Pokles počtu 
obyvatel. 
Špatná sociální infrastruktura. 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Nízký nárůst bytové výstavby. 
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  
Silné stránky Nemovitá památka. 
Slabé stránky Nízký potenciál v cestovním ruchu. 
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky 
Podprůměrná míra nezaměstnanosti. 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec podprůměrný 
podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku. 

Slabé stránky Velmi nízká míra podnikatelské aktivity 
Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: NE 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: ANO 
 

Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
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Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část:  

► Revitalizace území s cílem zvýšení KES. 

Dopravní a technická Infrastruktura: 

► Vyřešit napojení existující kanalizace na ČOV, popřípadě napojení na ČOV v jiné obci. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu občanské vybavenosti a průmyslovou výrobu. 
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Číměř 
 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Číměř v celkovém hodnocení je 2. Environmentální a sociální pilíř 
dosahují v obci Číměř podobných hodnot. Vysoký podíl chráněných prvků a ploch přispívá 
k příznivým hodnotám bodu 4. Mírný nárůst bytové zástavby, potenciál cestovního ruchu 
a zároveň výskyt nemovité památky, významné stavby a regionu lidové architektury 
znázorňují v grafu vysoké hodnoty bodu 9 a 10. 
Nejnižší hodnoty vykazuje ekonomický pilíř, což souvisí s nadprůměrnou mírou 
nezaměstnanosti a nadprůměrným podílem nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku. 
 

Silné stránky Výskyt ložisek nerostných surovin. 

Slabé stránky Výskyt poddolovaných a sesuvných území  

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů. 
Absence zranitelných oblastí a záplavových území. 
Existence vodních ploch. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Existence starých ekologických zátěží. 

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěží.  
Silné stránky Vysoký podíl chráněných prvků a ploch. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
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Silné stránky Vysoká míra zalesnění území. 
Slabé stránky Nízká kvalita zemědělské půdy. 
Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky 

Poloha na silnici II. třídy. 
Poloha na dopravní trase ČR-Rakousko. 
Dobrá dopravní dostupnost ORP. 
Vybudovala se kanalizace, ČOV a vodovod. 

Slabé stránky Absence napojení na železnici.. 
Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  

Silné stránky Růst počtu obyvatel. 
Nízký index stáří. 

Slabé stránky Nedostatečné vybavení sociální infrastrukturou. 
Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky Mírný nárůst bytové výstavby. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky 

Region lidové architektury, významná stavba, nemovitá 
památka. 
Paměť místa. 
Potenciál v cestovním ruchu. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  
Silné stránky Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 

Slabé stránky 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec nadprůměrný 
podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku. 

Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: ANO – Bílá + VPZ N. Ves  
Významná stavba: ANO - Potočná 
Nemovitá památka: ANO - VPZ 

 

Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
► Silnice II. třídy křižuje nadregionální a regionální biokoridor 
► Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q 100 
► Silnice II. třídy prochází územím se zvýšenou ochranou přírody (PP, MZCHU, CHKO) 

Střety zám ěrů na provedení zm ěn v území s limity využití území: 

► Záměr silnice I. třídy prochází CHKO 
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Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část:  

► Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území nebyly nalezeny 

Dopravní a technická Infrastruktura: 

► Záměry ZÚR v oblasti infrastruktury – D27 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu rodinných domků a sociální infrastruktury. 
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Člunek 
 
 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 
 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Člunek v celkovém hodnocení je 1, což je nejlepší zařazení, které je 
patrné i z grafu. Nejlépe je na tom v obci Člunek ekonomický pilíř, což souvisí s nízkým 
podílem nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku, nárůstem počtu pracovních míst v obci 
a vyšší daňovou výtěžností. 
Vysokých hodnot vykazuje také environmentální pilíř, konkrétně bod 4, a 5 což souvisí 
s výskytem chráněné přírodní plochy, vysokým koeficientem ekologické stability a s vysokou 
mírou zalesnění území. V rámci sociálního pilíře dosahuje vyšších hodnot bod 10, což 
souvisí s výskytem nemovité památky, významné stavby a regionu lidové architektury. 
 
 

Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky 

Vysoký podíl vodních ploch. 
Výskyt vodních zdrojů. 
Absence zranitelných oblastí. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Existence starých ekologických zátěží. 

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěží.  
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Silné stránky Chráněné přírodní plochy. 
Vysoký koeficient ekologické stability. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
Silné stránky Vysoká míra zalesnění území. 
Slabé stránky Zemědělský půdní fond nízké kvality. 
Příležitosti  

Zemědělský p ůdní 
fond a pozemky 

určené k pln ění funkcí 
lesa Hrozby  

Silné stránky 

Přímé napojení na železnici. 
Poloha na silnici II. třídy. 
Dobrá dopravní dostupnost. 
Vybudovala se kanalizace (pouze 1 místní část ze 3) a 
vodovod. 

Slabé stránky Absence plynofikace. 
Chybí napojení existující kanalizace na ČOV. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastruktura 

Hrozby  

Silné stránky Roste počet obyvatel. 
Nízký index stáří. 

Slabé stránky Nedostatečné vybavení sociální infrastrukturou. 
Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky Mírný rozvoj bytové výstavby. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky 
Nemovitá památka, významná stavba , region lidové 
architektury.  
Paměť místa 

Slabé stránky Nízký rozvoj cestovního ruchu. 
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec nízký podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 
Nárůst počtu pracovních míst 

Slabé stránky Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hospodá řské 
podmínky 

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: ANO - Člunek  
Významná stavba: ANO - Člunek 
Nemovitá památka: ANO 

Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
► Silnice II. třídy prochází evropsky významnou lokalitou Natura 2000 
► Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
► Silnice II. třídy prochází územím se zvýšenou ochranou přírody (PP, MZCHU, CHKO) 



25 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část:  

► Ochrana architektonických, urbanistických a přírodních hodnot. 

Dopravní a technická Infrastruktura: 

► Vybudování kanalizace ve zbylých 2 částech obce a vyřešit napojení existující kanalizace na 
ČOV, popřípadě postavit vlastní ČOV. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu rodinných domků a sociální infrastruktury. 

.
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Deštná 
 
 
 
 Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Deštná v celkovém hodnocení je 1, což je nejlepší zařazení, které 
je patrné i z grafu. Nejlépe je na tom v obci Deštná environmentální pilíř, což souvisí 
s výskytem ložisek nerostných surovin, absencí poddolovaných a sesuvných území, 
výskytem vodních zdrojů, absencí záplavových území a starých ekologických zátěží 
a vysokou mírou zalesnění území.  
Dobrá úroveň veřejné technické infrastruktury, dobré sociodemografické podmínky (výrazný 
růst počtu obyvatel díky výrazné migraci do obce, nízký index stáří, dobrá vybavenost 
sociální infrastrukturou), nárůst bytové zástavby, výskyt nemovité památky a regionu lidové 
architektury (Lipovka) přispívá k příznivým hodnotám sociálního pilíře. Nízká daňová 
výtěžnost a nadprůměrný podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku vede k nižší hodnotě 
ekonomického pilíře. Výjimkou je nadprůměrná míra podnikatelské aktivity a podprůměrná 
míra nezaměstnanosti, což vede k příznivým hodnotám bodu 9. 
 

Silné stránky Výskyt ložisek nerostných surovin. 
Absence poddolovaných a sesuvných území. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky Výskyt vodních zdrojů. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky Nízký podíl vodních ploch. 
Existence zranitelných oblastí. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky Absence starých ekologických zátěží. 
Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  
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Silné stránky  

Slabé stránky Absence chráněných prvků přírody. 
Nízký koeficient ekologické stability. 

Příležitosti Revitalizace území s cílem zvýšení KES. 
Podpora přírodních prvků v rámci ÚSES. 

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
Silné stránky Vysoká míra zalesnění území. 
Slabé stránky Převládající III. třída ochrany ZPF. 
Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky 
Poloha na silnici II. třídy. 
Rozšířila se kanalizace. 
Obec má ČOV. 

Slabé stránky Absence napojení na železnici. 
Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  

Silné stránky 

Výrazný růst počtu obyvatel díky výrazné migraci do 
obce. 
Nízký index stáří. 
Dobrá vybavenost sociální infrastrukturou. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky Mírný nárůst bytové výstavby. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  
Silné stránky Paměť místa. 
Slabé stránky Nízký potenciál v cestovním ruchu. 
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Podprůměrná míra nezaměstnanosti 

Slabé stránky 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec nadprůměrný 
podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 
Nízká daňová výtěžnost 

Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: ANO - Lipovka  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: ANO 

Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
► Silnice II. třídy prochází ochranným pásmem vodního zdroje 
► Silnice II. třídy křižuje regionální biokoridor 
► Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
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Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část:  

► Revitalizace území s cílem zvýšení KES. 
► Podpora přírodních prvků v rámci ÚSES. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu rodinných domků a podnikatelských objektů. 
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Dívčí Kopy 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Dívčí Kopy v celkovém hodnocení je 2. Nejlépe je na tom v obci 
Dívčí Kopy environmentální pilíř, což souvisí s výskytem ložisek nerostných surovin, absencí 
poddolovaných a sesuvných území, výskytem vodních zdrojů, absencí zranitelných oblastí, 
záplavových území a starých ekologických zátěží. Pozitivní je také mírný rozvoj bytové 
zástavby, který se odráží v bodě 9. 
Podprůměrná míra podnikatelské aktivity a nadprůměrná míra nezaměstnanosti vede 
k nižším hodnotám ekonomického pilíře v obci Dívčí Kopy. 
 

Silné stránky Výskyt ložisek nerostných surovin. 
Absence poddolovaných a sesuvných území. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů. 
Absence zranitelných oblastí. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky Omezený podíl vodních ploch. 
Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky Absence starých ekologických zátěží. 
Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Absence chráněných prvků přírody. 
Relativně nízký koeficient ekologické stability. 

Příležitosti Podpora přírodních prvků v rámci ÚSES. 
Revitalizace území s cílem zvýšení KES. 

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
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Silné stránky  
Slabé stránky Zemědělský půdní fond nízké kvality. 
Příležitosti  

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

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 

Absence silnic I. a II. třídy. 
Absence napojení na železnici. 
Zhoršená dopravní dostupnost. 
Absence veřejného vodovodu, plynofikace. 
Chybí jednotná kanalizace. Chybí ČOV. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastruktura 

Hrozby  
Silné stránky Nízký index stáří. 

Slabé stránky Stagnace počtu obyvatel. 
Nedostatečné vybavení sociální infrastrukturou. 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky Mírný rozvoj bytové výstavby. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky Významná stavba. 
Paměť místa 

Slabé stránky Nízký rozvoj cestovního ruchu. 
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec nulový podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 
Nárůst počtu pracovních míst 

Slabé stránky Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hospodá řské 
podmínky 

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: ANO 
Nemovitá památka: NE 
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Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část:  

► Podpora přírodních prvků v rámci ÚSES.  
► Revitalizace území s cílem zvýšení KES. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR ve vybavení obce kanalizací, vodovodem a ČOV. 
► Vybudování jednotné kanalizace a její napojení na ČOV, popřípadě napojení na ČOV v jiné 

obci. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu občanské vybavenosti a podnikatelských objektů. 
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Dolní Pěna 
 
 
 
 Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 

 
Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Dolní Pěna v celkovém hodnocení je 3. Nejlépe je na tom v obci 
Dolní Pěna sociální pilíř, což souvisí s dobrou dopravní dostupností a nově vybudovanou 
kanalizací odrážející se v bodě 7 a vysokým nárůstem bytové výstavby, souvisejí s bodem 9, 
existence nemovité památky a významné stavby přispívá také k příznivým hodnotám toho 
pilíře. Nižších hodnot dosahuje environmentální pilíř, což souvisí s absencí ložisek 
nerostných surovin a vodních zdrojů, existence zranitelných oblastí, zhoršená kvalita 
ovzduší, existence starých ekologických zátěží a mimořádně nízký koeficient ekologické 
stability. Pozitivní v tomto pilíři je jak absence záplavových území. Nejhůře je na tom v této 
obci ekonomický pilíř. K tomu přispívá zejména vysoká míra nezaměstnanosti. 
 
 
 

Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  
Silné stránky Absence záplavových území. 

Slabé stránky 
Absence vodních zdrojů. 
Relativně nízký podíl vodních ploch. 
Existence zranitelných oblastí. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Existence starých ekologických zátěží. 

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěží.  
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Silné stránky  

Slabé stránky Absence chráněných prvků přírody. 
Mimořádně nízký koeficient ekologické stability. 

Příležitosti Podpora přírodních prvků v rámci ÚSES. 
Revitalizace území s cílem zvýšení KES. 

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
Silné stránky Nízká míra zalesnění území. 

Slabé stránky Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající III. třída ochrany. 

Příležitosti  

Zemědělský p ůdní 
fond a pozemky 

určené k pln ění funkcí 
lesa 

Hrozby  

Silné stránky Dobrá dopravní dostupnost. 
Napojení kanalizace v nové zástavbě na ČOV. 

Slabé stránky 
Absence silnic I. a II. třídy. 
Absence napojení na železnici. 
Absence kanalizace ve staré zástavbě obce. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastruktura 

Hrozby  

Silné stránky Výrazný růst počtu obyvatel díky výrazné migraci. 
Nízký index stáří (mnoho dětí). 

Slabé stránky Nedostatečné vybavení sociální infrastrukturou. 
Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky Vysoký nárůst bytové výstavby. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky Významná stavba, nemovitá památka. 
Paměť místa. 

Slabé stránky Nízký potenciál v cestovním ruchu. 
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky 

Vysoká míra podnikatelské aktivity 
Významný zaměstnavatel 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec nízký podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Slabé stránky Vysoká míra nezaměstnanosti 
Příležitosti  

Hospodá řské 
podmínky 

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: ANO 
Nemovitá památka: ANO 

Střety zám ěrů na provedení zm ěn v území s limity využití území: 

► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do lesa 
► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do regionálního biocentra 
► Záměr silnice I. třídy prochází lesem 
► Záměr silnice I. třídy prochází regionálním biocentrem 
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Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část:  

► Podpora přírodních prvků v rámci ÚSES.  
► Revitalizace území s cílem zvýšení KES. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR v oblasti dopravní infrastruktury  - D/B, D12 . 
► Dobudovat kanalizaci a napojení na ČOV v chybějící částech obce: 
► Likvidace odpadních vod 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu podnikatelských objektů. 
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Dolní Žďár 
 
 
 Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Dolní Žďár v celkovém hodnocení je 2. Nejlépe je na tom v obci 
Dolní Žďár sociální pilíř, což souvisí s dobrým stavem veřejné dopravní infrastruktury, 
mírným rozvojem bytové zástavby, dobrým potenciálem cestovního ruchu a s výskytem 
nemovité památky odrážející se v bodě 7, 9 a 10. Vysoká hodnota daňové výtěžnosti se 
odráží v bodě 13. Nejnižších hodnot dosahuje environmentální pilíř, což souvisí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší (imise), existencí starých ekologických zátěží, s absencí 
chráněných prvků přírody a nízkým koeficientem ekologické stability.  
 

Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  
Silné stránky Vysoký podíl vodních ploch. 

Slabé stránky Existence záplavových území. 
Existence zranitelných oblastí. Absence vodních zdrojů. 

Příležitosti  
Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Existence starých ekologických zátěží. 

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěží.  
Silné stránky  

Slabé stránky Absence chráněných prvků přírody. 
Nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti Podpora přírodních prvků v rámci ÚSES. 
Revitalizace území s cílem zvýšení KES. 

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
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Silné stránky  

Slabé stránky 
Relativně nízká míra zalesnění území. 
Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající V. třída ochrany. 

Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky Poloha na silnici I. třídy. 
Dostupnost sídla ORP. 

Slabé stránky 
Absence napojení na železnici. 
Absence plynofikace. 
Chybí jednotná kanalizace. Chybí ČOV. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  
Silné stránky Nízký index stáří (mnoho dětí). 

Slabé stránky Klesá počet obyvatel. 
Nedostatečné vybavení sociální infrastrukturou. 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky Mírný rozvoj v bytové výstavbě. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky 
Nemovitá památka. 
Paměť místa. 
Potenciál v cestovním ruchu. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 

Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Velmi vysoká míra nezaměstnanosti 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec nadprůměrný 
podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: ANO 

 

Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Silnice I. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
► Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
► Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q 100 
► Silnice I. třídy prochází ochranným pásmem vodního zdroje 
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Střety zám ěrů na provedení zm ěn v území s limity využití území: 

► Záměr silnice II. třídy prochází lesem 
► Záměr silnice I. třídy prochází lesem 
► Záměr silnice I. třídy prochází regionálním biocentrem 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část:  

► Podpora přírodních prvků v rámci ÚSES.  
► Revitalizace území s cílem zvýšení KES. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR v oblasti dopravní infrastruktury  - D12, D/B, N-OS7 
► Vybudování jednotné kanalizace a její napojení na ČOV, popřípadě napojení na ČOV v jiné 

obci. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu podnikatelských objektů 
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Doňov 
 
 
 
 Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Doňov v celkovém hodnocení je 3. Nejlépe je na tom v obci Doňov 
ekonomický pilíř, což souvisí s vysokou mírou podnikatelské aktivity a daňovou výtěžností, 
nízkou mírou nezaměstnanosti a nulovým podílem nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku.  
Vysokých hodnot vykazuje také environmentální pilíř, což souvisí s absencí poddolovaných 
a sesuvných území, vysokým podílem vodních ploch, absencí zranitelných oblastí 
a záplavových území a absencí starých ekologických zátěží. Nejnižších hodnot dosahuje 
sociální pilíř související s poklesem počtu obyvatel, vysokým indexem stáří, nedostatečným 
vybavením sociální infrastruktury, se stagnací bytové výstavby a nízkým potenciálem 
cestovního ruchu. 
 

Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky 
Vysoký podíl vodních ploch. 
Absence zranitelných oblastí. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky Absence vodních zdrojů. 
Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  

Silné stránky 
Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem  
k imisním limitům pro ochranu zdraví. 
Absence starých ekologických zátěží. 

Slabé stránky Místní zdroj znečištění – silnice I/23. 
Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  
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Silné stránky  

Slabé stránky Absence chráněných prvků přírody. 
Nízký koeficient ekologické stability. 

Příležitosti Podpora přírodních prvků v rámci ÚSES. 
Revitalizace území s cílem zvýšení KES. 

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 
Relativně nízká míra zalesnění území. 
Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající IV. třída ochrany. 

Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky 

Přímé napojení na železnici. 
Poloha na silnici I. třídy. 
Dobrá dopravní dostupnost. 
Vybudovala se kanalizace a plynofikace. 

Slabé stránky Chybí ČOV. 
Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 
Pokles počtu obyvatel. 
Vysoký index stáří. 
Nedostatečné vybavení sociální infrastrukturou. 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Stagnace bytové výstavby. 
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky Nemovitá památka. 
Paměť místa. 

Slabé stránky Nízký potenciál v cestovním ruchu. 
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky 

Vysoká míra podnikatelské aktivity 
Nízká míra nezaměstnanosti 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec nulový podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: ANO 
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Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Silnice I. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 

Vzájemné st řety zám ěrů na provedení zm ěn v území: 

► Návrh zastavitelné plochy je v konfliktu se záměrem silnice I. třídy 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část:  

► Podpora přírodních prvků v rámci ÚSES.  
► Revitalizace území s cílem zvýšení KES. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR v oblasti dopravní infrastruktury D/K, D9, N-OS5 
► Vyřešit napojení existující kanalizace na ČOV, popřípadě napojení na ČOV v jiné obci. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu podnikatelských objektů a sociální infrastrukturu. 
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Drun če 
 
 
 Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Drunče v celkovém hodnocení je 4. Nejlépe je na tom v obci Drunče 
environmentální pilíř, což souvisí s absencí poddolovaných a sesuvných území a výskytem 
vodních zdrojů odrážející se v bodě 1 a 2. V ekonomickém pilíři je na tom nejlépe bod 13 
s vysokou daňovou výtěžností. Nejnižších hodnot dosáhl sociální pilíř a s tím související 
absence napojení na železnici, absence kanalizace a plynofikace, pokles obyvatel, velmi 
vysoký index stáří, nedostatečné vybavení technickou infrastrukturou, stagnace bytové 
výstavby a nízký rozvoj v cestovním ruchu. 
 

Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky Výskyt vodních zdrojů. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky Omezená rozloha vodních ploch. 
Existence zranitelných oblastí. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Existence starých ekologických zátěží. 

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěží.  
Silné stránky  

Slabé stránky Absence chráněných prvků přírody. 
Nízký koeficient ekologické stability. 

Příležitosti Podpora přírodních prvků v rámci ÚSES. 
Revitalizace území s cílem zvýšení KES. 

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
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Silné stránky Míra zalesnění území cca 25%. 

Slabé stránky Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající III. třída ochrany. 

Příležitosti  

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

Hrozby  
Silné stránky Poloha na silnici II. třídy. 

Slabé stránky 

Absence napojení na železnici. 
Poloha mimo dopravní osu. 
Absence a plynofikace. 
Chybí jednotná kanalizace. Chybí ČOV. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 
Pokles obyvatel. 
Velmi vysoký index stáří (málo dětí, hodně seniorů). 
Nedostatečné vybavení technickou infrastrukturou. 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby Pokračující proces stárnutí. 
Silné stránky  
Slabé stránky Stagnace bytové výstavby. 
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Nízký rozvoj v cestovním ruchu. 
Neexistence kulturních hodnot území. 

Příležitosti  
Rekreace 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 

Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 
Výrazný pokles daňové výtěžnosti  
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec velmi vysoký 
podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: NE 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: NE 

 

Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
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Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část:  

► Podpora přírodních prvků v rámci ÚSES. 
► Revitalizace území s cílem zvýšení KES. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR ve vybavení obce kanalizací. 
► Vybudování jednotné kanalizace a její napojení na ČOV, popřípadě napojení na ČOV v jiné 

obci. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu rodinných domků a podnikatelských objektů 
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Hadravova Rosi čka 
 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Hadravova Rosička v celkovém hodnocení je 3. Nejlépe je na tom 
v obci Hadravova Rosička ekonomický pilíř, což souvisí s nadprůměrnou mírou 
podnikatelské aktivity, podprůměrnou mírou nezaměstnanosti, nulovým podílem 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku a nárůstem počtu pracovních míst, což je 
znázorněno v grafu v bodě 12. V sociální oblasti je na tom nejlépe bod 9, související 
s rozvojem bytové zástavby v obci. Vyšších hodnot dosahuje také bod 6, díky poloze na 
silnici I. třídy, nově vybudované kanalizaci a vlastní ČOV. Nejnižších hodnot dosahuje 
environmentální pilíř a s tím související absence ložisek nerostných surovin, omezená 
rozloha vodních ploch, zhoršená kvalita ovzduší, absence chráněných prvků přírody a velmi 
nízký koeficient ekologické stability. V obci se zároveň nevyskytuje urbanistická hodnota, 
nemotá památka, významná stavba ani region lidové architektury. 
 

Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů. 
Absence zranitelných oblastí. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky Omezená rozloha vodních ploch /3%/. 
 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky Absence starých ekologických zátěží. 
Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  
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Silné stránky  

Slabé stránky Absence chráněných prvků přírody. 
Velmi nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti Podpora přírodních prvků v rámci ÚSES. 
Revitalizace území s cílem zvýšení KES. 

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 
Nízká míra zalesnění území. 
Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající III. třída ochrany. 

Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky 
Poloha na silnici I. třídy. 
Nově vybudovaná kanalizace. 
Obec má ČOV. 

Slabé stránky Absence napojení na železnici. 
Absence vodovodu. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Stagnace počtu obyvatel. 
Vysoký index stáří (mnoho seniorů). 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky Mírný rozvoj v bytové výstavbě. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Slabý potenciál v cestovním ruchu. 
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky 

Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Podprůměrná míra nezaměstnanosti  
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec nulový podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 
Nárůst počtu pracovních míst 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: NE 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: NE 
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Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část:  

► Podpora přírodních prvků v rámci ÚSES. 
► Revitalizace území s cílem zvýšení KES. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR ve vybavení obce vodovodem. 
► Záměry ZÚR v oblasti dopravní infrastruktury N-OS7 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu rodinných domků. 
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Hatín 
 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Hatín v celkovém hodnocení je 1, což je nejlepší zařazení. Nejlépe 
je na tom v obci Hatín ekonomický pilíř, což souvisí s nízkou mírou nezaměstnanosti a 
vysokou daňovou výtěžností. Na dalším místě je environmentální pilíř a s tím související 
speciální unikátní oblast chráněné přírody, CHKO, Natura 2000, nadprůměrný koeficient 
ekologické stability a nadprůměrná míra zalesnění území. V rámci sociálního pilíře se vysoké 
hodnoty vyskytují v oblasti bydlení (mírný rozvoj bytové výstavby) a oblast rekreace (kulturní 
hodnoty – paměť místa - zámek Jemčina). 
 

Silné stránky Výskyt ložisek nerostných surovin. 
Absence poddolovaných a sesuvných území. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  
Silné stránky Výskyt vodních zdrojů. 

Slabé stránky 
Omezená rozloha vodních ploch. 
Existence záplavových území. 
Existence zranitelných oblastí. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby Ohrožení zastavěného území záplavami. 

Silné stránky Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním  
limitům pro ochranu zdraví. 

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěží. 
Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěží.  

Silné stránky Speciální unikátní oblast chráněné přírody, CHKO, 
Natura 2000. Nadprůměrný koeficient ekologické stability. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
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Silné stránky Nadprůměrná míra zalesnění území. 
Slabé stránky Zemědělský půdní fond nízké kvality. 
Příležitosti  

Zemědělský p ůdní 
fond a pozemky 

určené k pln ění funkcí 
lesa Hrozby  

Silné stránky Vybudovala se kanalizace a ČOV. 
Rozšířil se vodovod. 

Slabé stránky Absence silnic I. a II. třídy. 
Absence napojení na železnici. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastruktura 

Hrozby  
Silné stránky Růst počtu obyvatel. 

Slabé stránky Vysoký index stáří. 
Nedostatečná vybavenost sociální infrastrukturou. 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky Mírný rozvoj v bytové výstavbě. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky Kulturní hodnoty – paměť místa (zejména zámek 
Jemčina). 

Slabé stránky Nízký potenciál rozvoje v cestovním ruchu. 
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky Nízká míra nezaměstnanosti 
Vysoká daňová výtěžnost 

Slabé stránky 
Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec vysoký podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Příležitosti  

Hospodá řské 
podmínky 

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: ANO 

V obci byla provedena k 15. 6. 2010 aktualizace Územního plánu 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část:  

► Ochrana hodnot území. 
► Stanovení regulativů pro záplavové území. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu bydlení a sociální infrastruktury. 
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Horní Pěna 
 
 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 

 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Horní Pěna v celkovém hodnocení je 2. Nejlépe je na tom v obci 
Horní Pěna sociální pilíř, což souvisí  s příznivými hodnotami veřejné dopravní infrastruktury, 
růstem počtu obyvatel díky výrazné migraci a nízkým indexem stáří. Nárůst bytové výstavby 
a potenciál cestovního ruchu (existence nemovité památky a region lidové architektury - 
Malíkov) se odráží ve vysokých hodnotách v bodě 9 a 10. V rámci environmentálního pilíře 
dosahuje vyšších hodnot bod 2, 4 a 5. S tím souvisí absence záplavových území, relativně 
vyšší výskyt vodních ploch, plocha přírodního parku, chráněné prvky přírody. Nejnižších 
hodnot dosahuje ekonomický pilíř a s tím spojena podprůměrná míra podnikatelské aktivity. 
Naopak díky podprůměrné míře nezaměstnanosti a nulovému podílu nezaměstnaných nad 
12 měsíců z celku, dosahuje bod 12 nejvyšší hodnoty 2. 
 
 

Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky Absence záplavových území. 
Relativně vyšší výskyt vodních ploch. 

Slabé stránky Absence vodních zdrojů. 
Existence zranitelných oblastí. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Existence starých ekologických zátěží. 

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěží.  
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Silné stránky Plocha přírodního parku, chráněné prvky přírody. 
Slabé stránky Relativně nízký koeficient ekologické stability. 
Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
Silné stránky Průměrná míra zalesnění území. 

Slabé stránky Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající III. třída ochrany. 

Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky Poloha na silnici II. třídy. 
Vybudovala se kanalizace. 

Slabé stránky Absence napojení na železnici. 
Chybí napojení existující kanalizace na ČOV. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  

Silné stránky Růst počtu obyvatel díky výrazné migraci. 
Nízký index stáří 

Slabé stránky Nedostatečná vybavenost sociální infrastrukturou. 
Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky Nárůst bytové výstavby. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky Potenciál v rozvoji cestovního ruchu. 
Paměť místa, dochovaná lidová architektura 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky 
Podprůměrná míra nezaměstnanosti 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec nulový podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Slabé stránky Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: ANO – VPZ Malíkov n/N  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: ANO 

 

Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
► Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
► Silnice II. třídy prochází územím se zvýšenou ochranou přírody (PP, MZCHU, CHKO) 
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Střety zám ěrů na provedení zm ěn v území s limity využití území: 

► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do přírodního parku 
► Záměr silnice I. třídy prochází lesem 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část:  

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR v oblasti dopravní infrastruktury N-OS7 
► Modernizace kanalizace a vyřešit napojení existující kanalizace na ČOV, popřípadě napojení 

na ČOV v jiné obci. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu občanské vybavenosti a podnikatelských objektů. 

 



52 

 

Horní Radou ň 
 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Horní Radouň v celkovém hodnocení je 3. Nejlépe je na tom v obci 
Horní Radouň environmentální pilíř, konkrétně bod 5 a s tím související vysoká míra 
zalesnění území. Vysokých hodnot dosahují také body 1 a 2, související s absencí 
poddolovaných a sesuvných území, s výskytem vodních zdrojů a absencí záplavových 
území. V rámci sociálního pilíře je na tom nejlépe oblast rekreace a s tím související 
potenciál v rozvoji cestovního ruchu. Vyskytuje se zde region lidové architektury 
a urbanistická hodnota (Bukovka). Nejnižších hodnot dosahuje ekonomický pilíř, což souvisí 
s podprůměrnou mírou podnikatelské aktivity a nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti. 
 

Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky Výskyt vodních zdrojů. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky Existence zranitelných oblastí (50% území). 
Nízký podíl vodních ploch. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky Absence starých ekologických zátěží. 
Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  

Silné stránky 
Nadprůměrný koeficient ekologické stability. 
Urbanistické hodnoty  (Bukovka). 
Region lid. Architektury (Bukovka). 

Slabé stránky Nedostatek chráněných prvků přírody. 
Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
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Silné stránky Vysoká míra zalesnění území. 
Slabé stránky Převládající III. třída ochrany ZPF. 
Příležitosti  

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

Hrozby  
Silné stránky Rozšířila se kanalizace. 

Slabé stránky 

Absence silnic I. a II. třídy. 
Absence napojení na železnici. 
Špatná dopravní dostupnost. 
Chybí napojení existující kanalizace na ČOV. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  
Silné stránky Dostatečné vybavení sociální infrastrukturou. 

Slabé stránky Pokles počtu obyvatel. 
Vysoký index stáří. 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Stagnující rozvoj v bytové výstavbě. 
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky Potenciál v rozvoji cestovního ruchu. 
Paměť místa – cenné území Bukovky. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec podprůměrný 
podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Slabé stránky Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO - Bukovka 
Region lidové architektury: ANO - Bukovka  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: NE 

 

Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
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Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část:  

► Ochrana hodnot. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Vyřešit napojení existující kanalizace na ČOV, popřípadě napojení na ČOV v jiné obci. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu občanské vybavenosti a podnikatelských objektů 

.
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Horní Skrýchov 
 
 Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Horní Skrýchov v celkovém hodnocení je 2. Nejlépe je na tom 
v obci Horní Skrýchov environmentální pilíř, což souvisí s výskytem vodních ploch, absencí 
starých ekologických zátěží, nadprůměrnou mírou zalesnění území a kvalitním zemědělským 
půdním fondem. V rámci ekonomického pilíře dosahuje vysokých hodnot bod 12 , konkrétně 
se jedná o vysokou míru podnikatelské aktivity, nízkou míru nezaměstnanosti a nulový podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku. V rámci sociálního pilíře jsou nejvyšší hodnoty 
v bodě 7 a 9 a s tím související dobrá veřejná dopravní infrastruktura, konkrétně přímé 
napojení na železnici, poloha na silnici I. třídy a dobré dopravní napojení. V rámci bydlení 
pak jde o vysoký nárůst bytové výstavby. 

Silné stránky  

Slabé stránky Výskyt poddolovaných a sesuvných území. 
Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  
Silné stránky Výskyt vodních ploch. 

Slabé stránky 
Absence vodních zdrojů. 
Existence zranitelných oblastí. 
Existence záplavových území. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby Ohrožení zastavěného území záplavami. 
Silné stránky Absence starých ekologických zátěží. 
Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Absence chráněných prvků přírody. 
Relativně nízký koeficient ekologické stability. 

Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
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Silné stránky Nadprůměrná míra zalesnění území. 
Kvalitní zemědělský půdní fond. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky 
Přímé napojení na železnici. 
Poloha na silnici I. třídy. 
Dobré dopravní napojení. 

Slabé stránky Absence vodovodu. 
Chybí jednotná kanalizace. Chybí ČOV. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  
Silné stránky Nízký index stáří (hodně dětí, méně seniorů). 

Slabé stránky Stagnace počtu obyvatel. 
Nedostatečné vybavení sociální infrastrukturou. 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky Velmi vysoký nárůst bytové výstavby. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  
Silné stránky Potenciál v rozvoji cestovního ruchu. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky 

Vysoké míra podnikatelské aktivity 
Nízká míra nezaměstnanosti  
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec nulový podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: NE 

 

Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Silnice I. třídy křižuje regionální biokoridor 
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Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část:  

► Důsledná ochrana ZPF I. třídy. 
► Regulativy pro plochy záplavového území 

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR v oblasti dopravní infrastruktury D/A, N-OS7 
► Záměry ZÚR ve vybavení obce vodovodem. 
► Vybudování jednotné kanalizace a její napojení na ČOV, popřípadě napojení na ČOV v jiné 

obci. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu sociální infrastruktury. 
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Hosp říz 
 
 Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Hospříz v celkovém hodnocení je 3. Nejlépe je na tom v obci 
Hospříz sociální pilíř, což souvisí s relativně příznivou veřejnou technickou infrastrukturou 
odrážející se v bodě 6 a výskyt regionu lidové architektury (Hrutkov) a nemovité památky 
v bodě 10.V rámci environmentálního pilíře je pozitivní výskyt vodních zdrojů, absence 
zranitelných oblastí, absence záplavových území a poddolovaných a sesuvných území. 
Nejnižších hodnot dosahuje pilíř ekonomický, z důvodu podprůměrné míry podnikatelské 
aktivity a nadprůměrné míry nezaměstnanosti. 
 

Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů. 
Absence zranitelných oblastí. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky Nízký podíl vodních ploch. (2,9 %) 
Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Existence starých ekologických zátěží. 

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěží.  

Silné stránky 
Chráněné plochy a prvky přírody. 
Urbanistické hodnoty (Hrutkov). 
Region lid. Architektury (Hrutkov). 

Slabé stránky Nízký koeficient ekologické stability. 
Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
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Silné stránky  

Slabé stránky 
Relativně nízká míra zalesnění území. 
Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající III. třída ochrany. 

Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky 
Poloha na silnici II. třídy. 
Dobrá dopravní dostupnost centra. 
Obec má kanalizaci napojenou na ČOV. 

Slabé stránky Absence napojení na železnici. 
Absence plynofikace. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  

Silné stránky Roste počet obyvatel. 
Nízký index stáří (méně seniorů). 

Slabé stránky Nedostatečné vybavení sociální infrastrukturou. 
Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Stagnace bytové výstavby. 
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky Paměť místa. 
Region lidové architektury – Hrutkov. 

Slabé stránky Nízký potenciál v cestovním ruchu. 
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec podprůměrný 
podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Slabé stránky Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO - Hrutkov 
Region lidové architektury: ANO – VPZ Hrutkov 
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: ANO 

 

Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
► Silnice II. třídy prochází evropsky významnou lokalitou Natura 2000 
► Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 

Střety zám ěrů na provedení zm ěn v území s limity využití území: 

► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
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Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část:  

► Revitalizace ploch intenzivně zemědělsky obhospodařovaných. 
► Rezerva komerčních a výrobních ploch 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu občanské vybavenosti a podnikatelských objektů.  
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Jarošov nad Nežárkou 
 
 
 
 
 Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Jarošov nad Nežárkou v celkovém hodnocení je 2. Nejlépe je na 
tom v obci Jarošov nad Nežárkou sociální pilíř, což souvisí s dobrou veřejnou dopravní 
infrastrukturou (přímé napojení na železnici, poloha na silnici I. a II. třídy a dobrá dopravní 
dostupnost), rozvojem bytové výstavby, růstem počtu obyvatel, nízkým indexem stáří, 
a dostatečným vybavením sociální infrastruktury. Dále také výskyt nemovité památky 
a významné stavby odrážející se v bodě 10. Ekonomický a environmentální pilíř jsou na 
stejné úrovni v hodnocení. Vyšší hodnoty dosahuje konkrétně bod 4 a 5 (Chráněné plochy 
a prvky přírody, vysoká míra zalesnění území) a bod 12 s nadprůměrnou mírou 
podnikatelské aktivity, podprůměrnou mírou nezaměstnanosti a podprůměrným podílem 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku. 
 

Silné stránky  

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 
Výskyt poddolovaných a sesuvných území. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky Výskyt vodních zdrojů. 
Výskyt vodních ploch. 

Slabé stránky Existence záplavových území.  
Existence zranitelných oblastí. (k.ú. Matějovec) 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky Absence starých ekologických zátěží. 
Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  



62 

 

Silné stránky Chráněné plochy a prvky přírody. 
Slabé stránky Relativně nízký koeficient ekologické stability. (1,32) 
Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
Silné stránky Vysoká míra zalesnění území. 
Slabé stránky Převládající III. třída ochrany ZPF. 
Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky 

Přímé napojení na železnici. 
Poloha na silnici I. a II. třídy. 
Dobrá dopravní dostupnost. 
Vybudovala se kanalizace s ČOV a vodovod. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  

Silné stránky 
Růst počtu obyvatel. 
Nízký index stáří. 
Dostatečné vybavení sociální infrastrukturou. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky Rozvoj v bytové výstavbě. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky 
Potenciál v cestovním ruchu. 
Paměť místa. 
Významná stavba a nemovitá památka. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky 

Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Podprůměrná míra nezaměstnanosti  
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec podprůměrný 
podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: ANO 
Nemovitá památka: ANO 
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Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Silnice I. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
► Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
► Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
► Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q 100 
► Silnice I. třídy prochází ochranným pásmem vodního zdroje 
► Silnice I. třídy křižuje regionální biokoridor 

Vzájemné st řety zám ěrů na provedení zm ěn v území: 

► Návrh zastavitelné plochy je v konfliktu s ostatními záměry dopravní infrastruktury 
► Návrh zastavitelné plochy je v konfliktu se záměrem koridoru zásobování vodou 

Střety zám ěrů na provedení zm ěn v území s limity využití území: 

► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do regionálního biokoridoru 
► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do záplavového území Q 100 
► Záměr silnice I. třídy prochází zastavěným územím 
► Záměr silnice I. třídy prochází záplavovým územím Q 100 
► Záměr silnice II. třídy prochází přírodním parkem 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část:  

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR v oblasti dopravní infrastruktury D9, D/K, N-OS7 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu rodinných domků. 

 

 



64 

 

Jilem 
 
 
 Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Jilem v celkovém hodnocení je 4, což je nejhorší hodnocení. 
Nejlépe je na tom v obci Jilem environmentální pilíř, což souvisí s dostatečným zalesněním 
území, výskytem přírodního parku, což se odráží v bodě 4 a 5. V rámci sociálního 
a ekonomického pilíře mají všechny body velmi nízké hodnocení. Jedná se zejména 
o špatný stav technické a dopravní infrastruktury, nedostatečné vybavení sociální 
infrastruktury, stagnace v bytové zástavbě, nízký potenciál cestovního ruchu a vysoká míra 
nezaměstnanosti. 
 

Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů. 
Absence zranitelných oblastí. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky Nízký podíl vodních ploch. 
Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky Absence starých ekologických zátěží. 
Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  
Silné stránky Přírodní park. 
Slabé stránky Nízký koeficient ekologické stability. (0,80%) 
Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
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Silné stránky Průměrná míra zalesnění území. 

Slabé stránky Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající III. třída ochrany. 

Příležitosti  

Zemědělský p ůdní 
fond a pozemky 

určené k pln ění funkcí 
lesa 

Hrozby  

Silné stránky Poloha na silnici I. třídy. 
Vybudovala se kanalizace. 

Slabé stránky 
Absence napojení na železnici. 
Vodovod zaveden jen do 2/3 domácností. 
Chybí jednotná kanalizace. Chybí ČOV. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastruktura 

Hrozby  
Silné stránky Růst počtu obyvatel. 

Slabé stránky Vysoký index stáří. 
Nedostatečné vybavení sociální infrastrukturou. 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Stagnace bytové výstavby. 
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky Paměť místa. 
Nemovitá památka. 

Slabé stránky Nízký potenciál v cestovním ruchu. 
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 

Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Vysoká míra nezaměstnanosti 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec vysoký podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 
Klesá počet pracovních míst 

Příležitosti  

Hospodá řské 
podmínky 

Hrozby Zvyšování počtu dlouhodobě nezaměstnaných 

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: ANO 

 

Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
► Silnice I. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
► Silnice I. třídy prochází ochranným pásmem vodního zdroje 
► Silnice I. třídy prochází územím se zvýšenou ochranou přírody (PP, MZCHU, CHKO) 
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Střety zám ěrů na provedení zm ěn v území s limity využití území: 

► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
► Záměr silnice I. třídy prochází ptačí oblastí Natura 2000 
► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do přírodního parku 
► Záměr silnice I. třídy prochází lesem 

 

Problémy k řešení v ÚPD   

Environmentální část: 

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR v oblasti dopravní infrastruktury D9 
► Záměry ZÚR ve vybavení obce vodovodem. 
► Vybudování jednotné kanalizace a její napojení na ČOV 
► Dobudovat vodovod ve zbylých částech obce. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro bydlení, výstavbu občanské vybavenosti a podnikatelských objektů 
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Jind řichův Hradec  
 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 

 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Jindřichův Hradec v celkovém hodnocení je 2. Nejlépe je na tom 
v obci Jindřichův Hradec sociální pilíř. Vysoké hodnoty tohoto pilíře souvisí s dobrým stavem 
veřejné technické a dopravní infrastruktury – bod 6 a 7 (přímé napojení na železnici, poloha 
na silnici I. a II. třídy, rozšířila se kanalizace a vodovod, vlastní ČOV v obci), dále je příznivá 
situace v oblasti bydlení a rekreace (velmi výrazný rozvoj bytové výstavby, vysoký potenciál 
v cestovním ruchu, výskyt nemovité památky, významné stavby a regionu lidové architektury 
(Matná) a turistické ubytování). V rámci environmentálního pilíře dosahuje vyšších hodnot 
bod 4, a to z důvodu výskytu nadprůměrného kulturního dědictví. V rámci ekonomického 
pilíře dosahuje nejvyšších hodnot bod 12, který souvisí s nadprůměrnou mírou podnikatelské 
aktivity, výskytem významných zaměstnavatelů, podprůměrnou mírou nezaměstnanosti 
a podprůměrným podílem nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku. 
 
 

Silné stránky Výskyt ložisek nerostných surovin. 

Slabé stránky Výskyt poddolovaných území. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky Výskyt vodních zdrojů. (Dolní Radouň) 
Výskyt vodních ploch. (7,2%) 

Slabé stránky Existence zranitelných oblastí. (mimo k.ú. Radouňka) 
Existence záplavových území. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěží. 

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěží.  



68 

 

Silné stránky Nadprůměrné kulturní dědictví. 

Slabé stránky Nedostatek chráněných prvků přírody. 
Nízký koeficient ekologické stability. 

Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 
Relativně nízká míra zalesnění území. 
Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající III. třída ochrany. 

Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky 

Přímé napojení na železnici. 
Poloha na silnici I. a II. třídy. 
Rozšířila se kanalizace a vodovod. 
Obec má ČOV. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  

Silné stránky 

Výrazný růst počtu obyvatel díky přirozenému přírůstku 
a migraci. 
Nízký index stáří. 
Velmi dobré vybavení sociální infrastrukturou. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky Velmi výrazný rozvoj bytové výstavby. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky 
Vysoký potenciál v cestovním ruchu (zámek). 
Turistické ubytování. 
Významná paměť místa. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky 

Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Významní zaměstnavatelé 
Podprůměrná míra nezaměstnanosti 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec podprůměrný 
podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Slabé stránky 
Není plněn záměr Programu rozvoje kraje, že bývalá 
okresní města (Jindřichův Hradec) mají růst a být 
ekonomickým motorem. 

Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby 
Ukončení činnosti několika významných 
zaměstnavatelů by mělo za následek zvýšení míry 
nezaměstnanosti. 

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: ANO - Matná  
Významná stavba: ANO 
Nemovitá památka: ANO – MPR + NKP 
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Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
► Silnice I. třídy křižuje regionální biokoridor 
► Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
► Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q 100 
► Silnice I. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 

Vzájemné st řety zám ěrů na provedení zm ěn v území: 

► Návrh zastavitelné plochy je v konfliktu s ostatními záměry dopravní infrastruktury 
► Návrh zastavitelné plochy je v konfliktu se záměrem silnice I. třídy 
► Návrh zastavitelné plochy je v konfliktu se záměrem koridoru zásobování vodou 

Střety zám ěrů na provedení zm ěn v území s limity využití území: 

► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do OP letiště 
► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do lesa 
► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do regionálního biocentra 
► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
► Záměr silnice I. třídy prochází OP letiště se zákazem staveb 
► Záměr silnice II. třídy prochází přírodním parkem 
► Záměr silnice I. třídy prochází záplavovým územím Q 100 
► Záměr silnice I. třídy prochází lesem 
► Záměr silnice I. třídy prochází zastavěným územím 
► Záměr silnice I. třídy prochází regionálním biocentrem 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

► Vymezení systému ÚSES dle ZÚR-RBC113, RBC207, RBC213, RBK075. 
► Opatření ke zvýšení koeficientu ekologické stability území-revitalizace.  
► Ochrana kulturních a přírodních hodnot. 
► Regulativy pro plochy záplavového území. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR v oblasti dopravní infrastruktury D27 , D/K, (D79) 
► Úkoly vyplývající ze ZÚR v oblasti dopravní a technické infrastruktury-D27, D79, D/K 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Čelit suburbanizaci navržením opravdu dostatečné nabídky obytných a výrobních ploch  
► Revidovat bytovou výstavbu 
► Řešit úbytek obyvatelstva v centru osídlení Jindřichova Hradce 
► Vyloučit architektonicky nekvalitní zástavbu v urbanisticky a architektonicky cenných plochách 
► Nevyužité výrobní areály – zastavěné nevyužité plochy využívat přednostně před novými 

záběry půdního fondu, v ÚP navrhovat jako plochy k obnově nebo opětovnému využití 
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Kačlehy 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Kačlehy v celkovém hodnocení je 2. Nejlépe je na tom v obci 
Kačlehy environmentální pilíř, což souvisí s vysokým podílem vodních ploch, absencí 
zranitelných oblastí a záplavových území (viz. vysoké hodnocení bodu 2), dále výskyt 
přírodního parku, chráněné plochy a prvky přírody, relativně vysoký koeficient ekologické 
stability a nadprůměrná míra zalesnění přispívají k příznivým hodnotám bodu 4 a 5 v grafu. 
V rámci ekonomického pilíře je významný bod 12 a 13, což souvisí s nadprůměrnou mírou 
podnikatelské aktivity, nulovým podílem nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku a vysokou 
daňovou výtěžností. V rámci sociálního pilíře dosahuje vysokých hodnot pouze oblast 
bydlení. 
 

Silné stránky Absence poddolovaných území. 
Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 
Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky Vysoký podíl vodních ploch. 
Absence zranitelných oblastí a záplavových území. 

Slabé stránky Absence vodních zdrojů. 
Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky Absence starých ekologických zátěží. 
Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  

Silné stránky 
Přírodní park. Chráněné plochy a prvky přírody. 
Urbanistické hodnoty. 
Relativně vysoký koeficient ekologické stability. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
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Silné stránky Nadprůměrná míra zalesnění území. 
Slabé stránky Převládající III. třída ochrany ZPF. 
Příležitosti  

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

Hrozby  
Silné stránky Vybudovala se kanalizace. 

Slabé stránky 

Absence silnic I. a II. třídy. 
Absence napojení na železnici. 
Špatná dopravní dostupnost. 
Absence vodovodu a plynofikace. 
Chybí jednotná kanalizace. Chybí ČOV.. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  
Silné stránky Roste počet obyvatel. 

Slabé stránky Vysoký index stáří. 
Nedostatečné vybavení sociální infrastrukturou. 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Stagnace bytové výstavby. 
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky Paměť místa. 
Nemovitá památka. 

Slabé stránky Nízký potenciál v rozvoji cestovního ruchu. 
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky 
Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec nulový podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Slabé stránky Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 
Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: ANO 

V obci byla provedena k 1. 1. 2009 aktualizace Územního plánu 

Střety zám ěrů na provedení zm ěn v území s limity využití území: 

► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do přírodního parku 
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Problémy k řešení v ÚPD   

Environmentální část:  

► Ochrana hodnot. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR ve vybavení obce vodovodem. 
► Vybudování jednotné kanalizace a její napojení na ČOV, popřípadě napojení na ČOV v jiné 

obci. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu rodinných domků a sociální infrastrukturu. 
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Kamenný Malíkov 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Kamenný Maíkov v celkovém hodnocení je 3. Nejlépe je na tom 
v obci Kamenný Maíkov ekonomický pilíř, což souvisí s vysokou daňovou výtěžností (bod 
13), velmi vysokou mírou podnikatelské aktivity, nízkou mírou nezaměstnanosti a nulovým 
podílem nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku (bod 12). V rámci environmentálního pilíře 
přispívá k vyšším hodnotám bodu 3 a 5 absence starých ekologických zátěží, dostatečné 
zalesnění území a vysoký podíl zemědělského půdního fondu. Nejnižších hodnot dosahuje 
sociální pilíř. K tomu přispívá stagnace počtu obyvatel, vysoký index stáří, nedostatečné 
vybavení technickou infrastrukturou, dále nízký rozvoj bytové zástavby a nízký potenciál 
cestovního ruchu. 
 

Silné stránky Absence poddolovaných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  
Silné stránky Absence zranitelných oblastí. 

Slabé stránky 
Nízký podíl vodních ploch. 
Absence vodních zdrojů. 
Existence záplavových území. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby Ohrožení zastavěného území záplavami. 
Silné stránky Absence starých ekologických zátěží. 

Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  
Silné stránky Mimořádná urbanistická hodnota sídla. 

Slabé stránky 
Nedostatek chráněných prvků přírody. 
Nízký koeficient ekologické stability. 

Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
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Silné stránky  

Slabé stránky 
Průměrná míra zalesnění území. 
Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající III. třída ochrany. 

Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky 
Poloha na silnici II. třídy. 
Rozšířila se kanalizace. 

Slabé stránky 
Absence silnic I. třídy. 
Absence napojení na železnici. 
Chybí jednotná kanalizace. Chybí ČOV. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 
Stagnace počtu obyvatel. 
Vysoký index stáří. 
Nedostatečné vybavení technickou infrastrukturou. 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Nízký rozvoj bytové výstavby. 
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky Paměť místa. 
Nemovitá památka. 

Slabé stránky Nízký potenciál v cestovním ruchu. 
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky 

Velmi vysoká míra podnikatelské aktivity 
Nízká míra nezaměstnanosti 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec nulový podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: ANO 

Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q 100 

Vzájemné st řety zám ěrů na provedení zm ěn v území: 

► Návrh zastavitelné plochy je v konfliktu se záměrem koridoru zásobování vodou 

Střety zám ěrů na provedení zm ěn v území s limity využití území: 

► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do záplavového území Q 100 
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Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část:  

► Ochrana hodnot. 
► Rezerva ploch pro ekologické zemědělství. 
► Regulativy pro záplavové území. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Vybudování jednotné kanalizace a její napojení na ČOV, popřípadě napojení na ČOV v jiné 
obci. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu rodinných domků. 
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Kardašova Řečice 
 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Kardašova Řečice v celkovém hodnocení je 2. Jak je z grafu 
patrné, nejlépe je na tom v obci Kardašova Řečice sociální pilíř, což souvisí s dobrým 
stavem veřejné dopravní a technické infrastruktury (dobrá poloha na silnici I. a II. třídy, přímé 
napojení na železnici, poloha na dopravní ose, dále se v obci rozšířila kanalizace a vodovod 
a obec má ČOV), nízkým indexem stáří, výborným vybavením sociální infrastrukturou. Velmi 
příznivá je také oblast bydlení a rekreace (rozvoj bytové výstavby a velmi vysoký potenciál 
cestovního ruchu - výskyt nemovité památky a významné stavby). V rámci 
environmentálního pilíře je třeba zmínit bod 4 a 5, což souvisí s výskytem chráněné plochy 
a prvky přírody a s vysokou mírou zalesnění území. Nejnižších hodnot dosahuje pilíř 
ekonomický, což souvisí s podprůměrnou mírou podnikatelské aktivity, nadprůměrnou mírou 
nezaměstnanosti a vysokým podílem nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku. 
 

Silné stránky Výskyt ložisek nerostných surovin. 

Slabé stránky Výskyt poddolovaných území. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  
Silné stránky Relativně vysoký podíl vodní plochy. 

Slabé stránky 
Absence vodních zdrojů. 
Existence zranitelných oblastí. 
Existence záplavových území. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby Ohrožení zastavěného území záplavami. 

Silné stránky Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem 
k imisním limitům pro ochranu zdraví. 

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěží. 
Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěží.  
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Silné stránky 

Mimořádná přírodní hodnota části území (CHKO). 
Chráněné plochy a prvky přírody. 
Koeficient ekologické stability  2,1 
Urbanistické hodnoty. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
Silné stránky Vysoká míra zalesnění území. 
Slabé stránky Převládající III. třída ochrany ZPF. 
Příležitosti  

Zemědělský p ůdní 
fond a pozemky 

určené k pln ění funkcí 
lesa Hrozby  

Silné stránky 

Poloha na silnici I. a II. třídy. 
Přímé napojení na železnici. 
Poloha na dopravní ose. 
Rozšířila se kanalizace a vodovod. 
Obec má ČOV. 

Slabé stránky  
Příležitosti Realizace přeložky silnice I/23. 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastruktura 

Hrozby  

Silné stránky Nízký index stáří. 
Výborné vybavení sociální infrastrukturou. 

Slabé stránky Stagnace počtu obyvatel. 
Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky Rozvoj v bytové výstavbě. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky 
Velmi vysoký potenciál v cestovním ruchu. 
Kulturní hodnoty (paměť místa). 
Významná stavba, nemovitá památka. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  
Silné stránky Významný zaměstnavatel 

Slabé stránky 

Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti  
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec vysoký podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Příležitosti  

Hospodá řské 
podmínky 

Hrozby Ukončení činnosti významného zaměstnavatele by mělo 
za následek zvýšení míry nezaměstnanosti. 

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: ANO 
Nemovitá památka: ANO 
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Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
► Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q 100 
► Silnice I. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
► Silnice I. třídy prochází územím se zvýšenou ochranou přírody (PP, MZCHU, CHKO) 
► Silnice II. třídy prochází územím se zvýšenou ochranou přírody (PP, MZCHU, CHKO) 

Střety zám ěrů na provedení zm ěn v území s limity využití území: 

► Záměr silnice I. třídy prochází ochranným pásmem vodního zdroje 
► Záměr silnice I. třídy prochází zastavěným územím 
► Záměr silnice I. třídy prochází lesem 
► Záměr silnice I. třídy prochází záplavovým územím Q 100 
► Záměr silnice I. třídy prochází přírodním parkem 
► Záměr silnice II. třídy prochází přírodním parkem 

 

Problémy k řešení v ÚPD   

Environmentální část:  

► Ochrana hodnot. 
► Regulativy pro záplavové území. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR v oblasti dopravní infrastruktury D/K, D9 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu rodinných domků a podnikatelských objektů. 
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Kostelní Radou ň 
 
 
 Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 

 
Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Kostelní Radouň v celkovém hodnocení je 3. Nejlépe je na tom 
v obci Kostelní Radouň environmentální pilíř, což souvisí s absencí poddolovaných území 
(bod 1), výskytem vodních zdrojů, výskytem vodních ploch a absencí záplavových území 
(bod 2) a výskytem urbanistické hodnoty (bod 4). V rámci sociálního pilíře dosahuje 
vysokých hodnot bod 6 a 9, což souvisí s vybudováním kanalizace a vodovodu v obci a 
rozvojem bytové výstavby. V rámci ekonomického pilíře přispívá v příznivým hodnotám bodu 
12 nízký podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku. 
 

Silné stránky Absence poddolovaných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů. 
Výskyt vodních ploch. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky Existence zranitelných oblastí. 
Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Existence starých ekologických zátěží. 

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěží.  
Silné stránky Urbanistické hodnoty. 

Slabé stránky Absence chráněných prvků přírody. 
Nízký koeficient ekologické stability. 

Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
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Silné stránky  

Slabé stránky 
Průměrná míra zalesnění území. 
Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající III. třída ochrany. 

Příležitosti  

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

Hrozby  
Silné stránky Vybudovala se kanalizace, ČOV a vodovod. 

Slabé stránky 

Absence silnic I. a II. třídy. 
Absence napojení na železnici. 
Špatná dopravní dostupnost. 
Absence plynofikace. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  
Silné stránky Nízký index stáří. 
Slabé stránky Stagnace počtu obyvatel. 
Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky Rozvoj v bytové výstavbě. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky Paměť místa. 
Nemovitá památka. 

Slabé stránky Nízký potenciál v cestovním ruchu. 
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec nízký podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Slabé stránky Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: ANO 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část:  

► Podpora tvorby krajiny, revitalizace.  
► Ochrana přírody v rámci ÚSES. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu rodinných domků, výrobu a služby 
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Kunžak 
 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Kunžak v celkovém hodnocení je 1, což je nejlepší zařazení, které 
je patrné i z grafu. Nejlépe je na tom v obci Kunžak sociální pilíř, což souvisí s relativně 
dobrým stavem veřejné dopravní a technické infrastruktury (bod 6 a 7), s růstem bytové 
výstavby a vysokým potenciálem cestovního ruchu - výskytem nemovité památky a regionu 
lidové architektury - Kaproun, Kunžak, Suchdol (bod 9 a 10). V rámci ekonomického pilíře 
dosahuje vysokých hodnot bod 12, což souvisí s nadprůměrnou mírou podnikatelské aktivity 
a podprůměrnou mírou nezaměstnanosti. Nejnižších hodnot dosahuje pilíř environmentální. 
Za zmínku však stojí bod 4, který dosahuje hodnoty 2, což souvisí s výskytem přírodního 
parku, chráněných prvků přírody, urbanistické hodnoty a relativně vysokým koeficientem 
ekologické stability. 
 

Silné stránky  

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 
Výskyt poddolovaných území. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů. 
Absence zranitelných oblastí. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky Nízký podíl vodních ploch. 
Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby .  
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Silné stránky 

Přírodní park. 
Chráněné prvky přírody. 
Relativně vysoký koeficient ekologické stability. 
Urbanistické hodnoty.  

Slabé stránky  
Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
Silné stránky Nadprůměrná míra zalesnění území. 

Slabé stránky Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající V. třída ochrany. 

Příležitosti  

Zemědělský p ůdní 
fond a pozemky 
určené k pln ění 

funkcí lesa 
Hrozby  

Silné stránky Poloha na silnici II. třídy. 
Obec má ČOV: 

Slabé stránky Absence napojení na železnici. 
Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastruktura 

Hrozby  

Silné stránky 
Růst počtu obyvatel. 
Nízký index stáří. 
Dobré vybavení sociální infrastrukturou. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky Růst bytové výstavby. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky 
Velký turistický potenciál. 
Kulturní hodnoty území – zejména dochovaná lidová 
architektura – paměť místa. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Podprůměrná míra nezaměstnanosti 

Slabé stránky Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec nadprůměrný 
podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Příležitosti  

Hospodá řské 
podmínky 

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: ANO – Kaproun, Suchdol  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: ANO 
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Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
► Silnice II. třídy prochází ochranným pásmem vodního zdroje 
► Silnice II. třídy křižuje nadregionální biokoridor 
► Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
► Silnice II. třídy prochází územím se zvýšenou ochranou přírody (PP, MZCHU, CHKO) 

Vzájemné st řety zám ěrů na provedení zm ěn v území: 

► Návrh zastavitelné plochy je v konfliktu se  záměrem sinice II. třídy 

Střety zám ěrů na provedení zm ěn v území s limity využití území: 

► Záměr silnice II. třídy prochází nadregionálním biokoridorem 
► Záměr silnice II. třídy prochází zastavěným územím 
► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do přírodního parku 
► Záměr silnice I. třídy prochází CHKO 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část:  

► Ochrana hodnot. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR v oblasti dopravní infrastruktury D38 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu rodinných domků a podnikatelských aktivit. 
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Lásenice 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Lásenice v celkovém hodnocení je 2. Nejlépe je na tom v obci 
Lásenice sociální pilíř, což souvisí s polohou silnice I. třídy (bod 7), rostoucím počtem 
obyvatel a nízkým indexem stáří (bod 8), rozvojem bytové výstavby (bod 9) a potenciálem 
v cestovním ruchu – výskyt nemovité památky (bod 10). V rámci environmentálního pilíře je 
nutné zmínit vysoký podíl vodních ploch, výskyt přírodního parku, urbanistické hodnoty, což 
přispívá k příznivým hodnotám bodu 2, 4 a 5. Nejnižších hodnot dosahuje pilíř ekonomický, 
což souvisí s podprůměrnou mírou podnikatelské aktivity, nadprůměrnou mírou 
nezaměstnanosti a velmi vysokým podílem nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku. 
 
 

Silné stránky Absence poddolovaných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí 
a geologie 

Hrozby  
Silné stránky Vysoký podíl vodních ploch. 

Slabé stránky 
Existence záplavových území. 
Existence zranitelných oblastí. 
Absence vodních zdrojů. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby Ohrožení zastavěného území záplavami. 
Silné stránky Absence starých ekologických zátěží. 
Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise) – část území. 
Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  
Silné stránky Přírodní park. 
Slabé stránky Průměrný koeficient ekologické stability. 
Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
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Silné stránky  

Slabé stránky 
Průměrná míra zalesnění území. 
Vysoký podíl zemědělského půdního fondu,převládající V. 
třída ochrany. 

Příležitosti  

Zemědělský p ůdní 
fond a pozemky 
určené k pln ění 

funkcí lesa 

Hrozby  
Silné stránky Poloha na silnici I. třídy. 

Slabé stránky 
Absence napojení na železnici. 
Absence plynofikace. 
Chybí jednotná kanalizace. Chybí ČOV. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastruktura 

Hrozby  

Silné stránky Roste počet obyvatel.  
Nízký index stáří. 

Slabé stránky Nedostatečné vybavení sociální infrastrukturou. 
Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky Rozvoj bytové výstavby. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky Potenciál v cestovním ruchu. 
Kulturní památky – paměť místa. Nemovitá památka. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 

Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti  
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec velmi vysoký podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Příležitosti  

Hospodá řské 
podmínky 

Hrozby Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: ANO 

 

Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
► Silnice II. třídy křižuje regionální biokoridor 
► Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q 100 
► Silnice I. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
► Silnice I. třídy křižuje regionální biokoridor 
► Silnice I. třídy prochází územím se zvýšenou ochranou přírody (PP, MZCHU, CHKO) 
► Silnice II. třídy prochází územím se zvýšenou ochranou přírody (PP, MZCHU, CHKO) 
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Střety zám ěrů na provedení zm ěn v území s limity využití území: 

► Záměr silnice I. třídy prochází ptačí oblastí Natura 2000 
► Záměr silnice I. třídy prochází zastavěným územím 
► Záměr silnice I. třídy prochází lesem 
► Záměr silnice I. třídy prochází záplavovým územím Q 100 
► Záměr silnice II. třídy prochází přírodním parkem 
► Záměr silnice I. třídy prochází regionálním biocentrem 

 

Problémy k řešení v ÚPD  

Environmentální část:  

► Regulativy pro záplavové území. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR v oblasti dopravní infrastruktury D/B, D12 
► Vybudování jednotné kanalizace a její napojení na ČOV, popřípadě napojení na ČOV v jiné 

obci. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu občanské vybavenosti a podnikání. 
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Lodhé řov 
  
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 

 
Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Lodhéřov v celkovém hodnocení je 2. Nejlépe je na tom v obci 
Lodhéřov sociální pilíř, což souvisí s růstem počtu obyvatel, nízkým indexem stáří, 
dostatečným vybavením sociální infrastrukturou (bod 8), rozvojem bytové výstavby (bod 9) 
a potenciálem v cestovním ruchu – výskyt nemovité památky (bod 10). V rámci 
environmentálního pilíře je třeba zmínit výskyt urbanistické hodnoty (bod 4) a vysoká míra 
zalesnění území (bod 5). Nejnižších hodnot dosahuje pilíř ekonomický, což souvisí s 
podprůměrnou mírou podnikatelské aktivity, nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti, 
nadprůměrným podílem nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku a pokles počtu pracovních 
míst. 

Silné stránky Absence poddolovaných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky Výskyt vodních zdrojů. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky Existence zranitelných oblastí. 
Nízký podíl vodních ploch. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Existence starých ekologických zátěží. 

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěží.  
Silné stránky Urbanistické hodnoty. 

Slabé stránky Absence chráněných prvků přírody. 
Relativně nízký koeficient ekologické stability. 

Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
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Silné stránky Vysoká míra zalesnění území. 

Slabé stránky Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající III. třída ochrany. 

Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky 
Poloha na silnici II. třídy. 
Dobrá dostupnost centra. 
Vybudoval se vodovod. 

Slabé stránky Absence napojení na železnici. 
Chybí jednotná kanalizace. Chybí ČOV. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  

Silné stránky 
Růst počtu obyvatel. 
Nízký index stáří. 
Dostatečné vybavení sociální infrastrukturou. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky Rozvoj v bytové výstavbě. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky Potenciál v cestovním ruchu. 
Kulturní hodnoty – paměť místa. Nemovitá památka. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 

Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec nadprůměrný 
podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 
Klesá počet pracovních míst 

Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby Zvyšování počtu dlouhodobě nezaměstnaných 

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: ANO 

 

Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
► Silnice II. třídy prochází ochranným pásmem vodního zdroje 
► Silnice II. třídy křižuje regionální biokoridor 

Vzájemné st řety zám ěrů na provedení zm ěn v území: 

► Návrh zastavitelné plochy je v konfliktu se záměrem koridoru zásobování vodou 



89 

 

Problémy k řešení v ÚPD   

Environmentální část:  

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR v oblasti dopravní infrastruktury (D79) 
► Záměry ZÚR ve vybavení obce kanalizací. 
► Vybudování jednotné kanalizace a její napojení na ČOV, popřípadě napojení na ČOV v jiné 

obci. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu podnikatelských objektů 
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Nová Byst řice 
 
  
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 

 
Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Nová Bystřice v celkovém hodnocení je 2. Nejlépe je na tom v obci 
Nová Bystřice sociální pilíř, což souvisí s dobrým stavem veřejné dopravní a technické 
infrastruktury – bod 6 a 7 (přímé napojení na železnici, poloha na silnici II. třídy, dobré 
dopravní napojení, rozšíření kanalizace, obec má ČOV), s výrazným růstem počtu obyvatel 
díky migraci, nízkým indexem stáří, výborným vybavením sociální infrastrukturou (bod 8), 
rozvojem bytové výstavby (bod 9) a velmi silným turistickým vybavením – výskyt regionu 
lidové architektury (Senotín) (bod 10). V rámci environmentálního pilíře je třeba zmínit bod 
1 a 4, což souvisí s výskytem ložisek nerostných surovin, vysokým podílem chráněných 
prvků a ploch, výskytem přírodního parku, relativně vysokým koeficientem ekologické 
stability,nadprůměrným kulturním dědictvím a výskytem urbanistické hodnoty. Nejnižších 
hodnot dosahuje ekonomický pilíř, což souvisí s podprůměrnou mírou podnikatelské aktivity 
a nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti. 
 

Silné stránky Výskyt ložisek nerostných surovin. 

Slabé stránky Výskyt poddolovaných území. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky Výskyt vodních zdrojů. 
Absence zranitelných oblastí. 

Slabé stránky Existence záplavových území. 
Nízký podíl vodních ploch. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby Ohrožení zastavěného území záplavami. 
Silné stránky  

Slabé stránky 
Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Existence starých ekologických zátěží. 

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěží.  
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Silné stránky 

Vysoký podíl chráněných prvků a ploch. 
Přírodní park. 
Relativně vysoký koeficient ekologické stability. 
Nadprůměrné kulturní dědictví. 
Urbanistické hodnoty, region lidové architektury. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
Silné stránky Nadprůměrná míra zalesnění území. 

Slabé stránky 
Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, převládající 
V. třída ochrany. 

Příležitosti  

Zemědělský p ůdní 
fond a pozemky 

určené k pln ění funkcí 
lesa 

Hrozby  

Silné stránky 

Přímé napojení na železnici. 
Poloha na silnici II. třídy. 
Dobré dopravní napojení. 
Rozšířila se kanalizace. 
Obec má ČOV. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastruktura 

Hrozby  

Silné stránky 
Výrazný růst počtu obyvatel díky migraci. 
Nízký index stáří. 
Výborné vybavení sociální infrastrukturou. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky Rozvoj bytové výstavby. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky Velmi silný turistický potenciál. Turistické ubytování. 
Kulturní hodnoty – paměť místa. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec podprůměrný 
podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Slabé stránky Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hospodá řské 
podmínky 

Hrozby Zvyšování počtu dlouhodobě nezaměstnaných 

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: ANO – Senotín   
Významná stavba: ANO 
Nemovitá památka: ANO + MPZ 
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Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
► Zastavěné území zasahuje do poddolovaného území 
► Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
► Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q 100 
► Silnice II. třídy prochází územím se zvýšenou ochranou přírody (PP, MZCHU, CHKO) 

Vzájemné st řety zám ěrů na provedení zm ěn v území: 

► Návrh zastavitelné plochy je v konfliktu s ostatními záměry dopravní infrastruktury 
► Návrh zastavitelné plochy je v konfliktu se záměrem koridoru zásobování vodou 
► Návrh zastavitelné plochy je v konfliktu s ostatními záměry technické infrastruktury 

Střety zám ěrů na provedení zm ěn v území s limity využití území: 

► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
► Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území 
► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do přírodního parku 
► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do záplavového území Q 100 

 

Problémy k řešení v ÚPD   

Environmentální část: 

► Ochrana hodnot. 
► Regulativy pro záplavové území. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR v oblasti dopravní infrastruktury D/M 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu rodinných domků a objektů pro podnikatele. 
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Nová Olešná 
 
 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 
 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Nová Olešná v celkovém hodnocení je 2. Nejlépe je na tom v obci 
Nová Olešná environmentální pilíř, což souvisí s absencí poddolovaných území (bod 1), 
výskytem vodních ploch, výskytem vodních zdrojů, absencí záplavových území (bod 2), 
absencí starých ekologických zátěží (bod 3), NATURA 2000 a výskyt urbanistické hodnoty 
(bod 4) a vysokou mírou zalesnění území (bod 5). V rámci ekonomického pilíře dosahuje 
vyšších hodnot bod 12 a 13, což souvisí s nízkou mírou nezaměstnanost, nulovým podílem 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku a vyšší daňovou výtěžností. Nejnižších hodnot 
dosahuje pilíř sociální, což souvisí s poklesem počtu obyvatel, vysokým indexem stáří, 
nedostatečným vybavením sociální infrastrukturou a se stagnací bytové výstavby. 
 
 

Silné stránky Absence poddolovaných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky 
Výskyt vodních ploch. 
Výskyt vodních zdrojů. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky Existence zranitelných oblastí. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky Absence starých ekologických zátěží. 

Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  
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Silné stránky Natura 2000. 

Slabé stránky 
Nedostatek chráněných prvků přírody. 
Nízký koeficient ekologické stability. 

Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
Silné stránky Vysoká míra zalesnění území. 

Slabé stránky 
Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající V. třída ochrany. 

Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky 
Poloha na silnici I. třídy. 
Vybudoval se vodovod. 

Slabé stránky 
Absence napojení na železnici. 
Chybí jednotná kanalizace. Chybí ČOV. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 
Pokles počtu obyvatel. 
Vysoký index stáří. 
Nedostatečné vybavení sociální infrastrukturou. 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Stagnace bytové výstavby. 
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Nízký potenciál v cestovním ruchu. 
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky 
Nízká míra nezaměstnanosti 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec nulový podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Slabé stránky Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: NE 

 

Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Silnice I. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
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Vzájemné st řety zám ěrů na provedení zm ěn v území: 

► Návrh zastavitelné plochy je v konfliktu se záměrem silnice I. třídy 

Střety zám ěrů na provedení zm ěn v území s limity využití území: 

► Záměr silnice I. třídy prochází zastavěným územím 
► Záměr silnice I. třídy prochází lesem 
► Záměr silnice II. třídy prochází přírodním parkem 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část:  

► Opatření ke zvýšení koeficientu ekologické stability území-revitalizace. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR v oblasti dopravní infrastruktury D9/6  
► Vybudování jednotné kanalizace a její napojení na ČOV, popřípadě napojení na ČOV v jiné 

obci. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu bydlení a občanské vybavenosti. 
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Nová Včelnice 
 

 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Nová Včelnice v celkovém hodnocení je 3. Nejlépe je na tom v obci 
Nová Včelnice sociální pilíř, což souvisí s dobrým stavem veřejné dopravní a technické 
infrastruktury – bod 6 a 7 (přímé napojení na železnici, poloha na silnici I. třídy, rozšíření 
kanalizace, vlastní ČOV), s mírným rozvojem bytové výstavby (bod 9) a potenciálem 
v cestovním ruchu – výskyt nemovité památky a významné stavby (bod 10). V rámci 
environmentálního pilíře je třeba zmínit absenci poddolovaných území, výskyt vodních 
zdrojů, absenci zranitelných oblastí a relativně vysoký podíl vodních ploch, což přispívá 
k příznivým hodnotám bodu 1 a 2. Nejnižších hodnot dosahuje ekonomický pilíř, což souvisí 
s podprůměrnou mírou podnikatelské aktivity, nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti, 
nadprůměrným podílem nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku a nízká daňová výtěžnost. 
 

Silné stránky Absence poddolovaných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů. 
Absence zranitelných oblastí. 
Relativně vysoký podíl vodních ploch. 

Slabé stránky Existence záplavových území. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby Ohrožení zastavěného území záplavami. 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Existence starých ekologických zátěží. 

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěží 
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Silné stránky  

Slabé stránky 
Nedostatek chráněných prvků přírody. 
Nízký koeficient ekologické stability. 

Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 
Nízká míra zalesnění území. 
Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající III. třída ochrany. 

Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky 

Přímé napojení na železnici. 
Poloha na silnici I. třídy. 
Rozšířila se kanalizace. 
Obec má ČOV: 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  

Silné stránky Pokles počtu obyvatel díky migraci. 
Dobré vybavení sociální infrastrukturou. 

Slabé stránky Vysoký index stáří. 
Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky Mírný rozvoj bytové výstavby. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky 
Potenciál v cestovním ruchu. 
Kulturní hodnoty – paměť místa. Významná stavba, 
nemovitá památka. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  
Silné stránky Významný zaměstnavatel 

Slabé stránky 

Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec nadprůměrný 
podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 
Nízká daňová výtěžnost 

Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby Ukončení činnosti významného zaměstnavatele by 
mělo za následek zvýšení míry nezaměstnanosti. 

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: ANO 
Nemovitá památka: ANO 
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Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q 100 
► Silnice I. třídy křižuje regionální biokoridor 

Vzájemné st řety zám ěrů na provedení zm ěn v území: 

► Návrh zastavitelné plochy je v konfliktu se záměrem koridoru zásobování vodou 

 

Problémy k řešení v ÚPD   

Environmentální část:  

► Podpora tvorby krajiny, revitalizace. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu rodinných domků, občanskou vybavenost a výrobu 
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Okrouhlá Radou ň 
 
 Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Okrouhlá Radouň v celkovém hodnocení je 3. Nejlépe je na tom 
v obci Okrouhlá Radouň ekonomický pilíř, což souvisí s nízkou mírou nezaměstnanosti, 
podprůměrným podílem nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku a poměrně vysokým 
a stabilním počtem pracovních míst (bod 12). V rámci environmentálního pilíře dosahuje 
vyšších hodnot bod 5, což souvisí s nadprůměrnou mírou zalesnění území. Nejnižších 
hodnot dosahuje pilíř sociální, kde příznivé hodnoty má bod 9, což souvisí se stagnací 
bytové zástavby v obci. 
 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Absence ložisek nerostných surovin. 
Výskyt poddolovaných území. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  
Silné stránky Výskyt vodních zdrojů. Absence záplavových území. 

Slabé stránky 
Existence zranitelných oblastí. 
Nízký podíl vodních ploch. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 
Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Existence starých ekologických zátěží. 

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěží.  

Silné stránky  

Slabé stránky 
Minimální výskyt chráněných prvků přírody. 
Nízký koeficient ekologické stability. 

Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
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Silné stránky Nadprůměrná míra zalesnění území. 

Slabé stránky 
Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající III. třída ochrany. 

Příležitosti  

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

Hrozby  
Silné stránky Kanalizace v 75 % obce – vedena do ČOV. 

Slabé stránky 
Absence silnic I. a II. třídy. 
Absence napojení na železnici. 
Špatná dopravní dostupnost. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  

Silné stránky Růst počtu obyvatel. 
Nízký index stáří. 

Slabé stránky Nedostatečné vybavení sociální infrastrukturou. 
Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky Stagnace bytové výstavby. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  
Silné stránky Nízký potenciál v cestovním ruchu. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky 

Nízká míra nezaměstnanosti 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec podprůměrný 
podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 
Poměrně vysoký a stabilní počet pracovních míst 

Slabé stránky Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: NE 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: NE 

V obci byla provedena k 7. 9. 2010 aktualizace Územního plánu 

 

Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Zastavěné území zasahuje do poddolovaného území 
► Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
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Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část:  

► Podpora tvorby krajiny, revitalizace. Ochrana přírody v rámci ÚSES. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR ve vybavení obce kanalizací. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu bydlení a občanské vybavenosti. 
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Pístina 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Pístina v celkovém hodnocení je 1, což je nejlepší zařazení, které je 
patrné i z grafu. Nejlépe je na tom v obci Pístina environmentální pilíř, což souvisí 
s výskytem ložisek nerostných surovin, absencí poddolovaných území (bod 1), výskytem 
vodních ploch. (12 %), absencí zranitelných oblastí (bod 2), celkovou kvalitou ovzduší, která 
není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví, absence starých 
ekologických zátěží (bod 3), výskyt chráněné krajinné oblasti, nadprůměrný koeficient 
ekologické stability, výskyt urbanistické hodnoty (bod 4). V rámci ekonomického pilíře 
dosahuje vysokých hodnot bod 12 což souvisí s podprůměrnou mírou nezaměstnanosti. 
Nejnižších hodnot dosahuje pilíře sociální, což souvisí zejména se stavem dopravní 
a technické infrastruktury, s poklesem počtu obyvatel díky migraci a nedostačující sociální 
infrastrukturou. Vyšších hodnot dosahuje bod 10, což souvisí s výskytem nemovité památky 
a regionu lidové architektury. 
 

Silné stránky Výskyt ložisek nerostných surovin. 
Absence poddolovaných území. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky Výskyt vodních ploch. (12 %) 
Absence zranitelných oblastí. 

Slabé stránky Absence vodních zdrojů. 
Existence záplavových území. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby Ohrožení zastavěného území záplavami. 

Silné stránky 
Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k 
imisním limitům pro ochranu zdraví. 
Absence starých ekologických zátěží. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  
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Silné stránky 
Vymezená chráněná krajinná oblast. 
Nadprůměrný koeficient ekologické stability. 
Urbanistické hodnoty. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
Silné stránky Nadprůměrná míra zalesnění území. 
Slabé stránky Převládající III. třída ochrany ZPF. 
Příležitosti  

Zemědělský p ůdní 
fond a pozemky 

určené k pln ění funkcí 
lesa Hrozby  

Silné stránky Poloha na silnici I. třídy. 
Obec má ČOV: 

Slabé stránky Absence napojení na železnici. 
Absence plynofikace. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastruktura 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Pokles počtu obyvatel díky migraci. 
Nedostačující sociální infrastruktura. 

Příležitosti Vysoký index stáří. 

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky Mírný rozvoj bytové výstavby. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky 
Potenciál v cestovním ruchu. 
Kulturní hodnoty – paměť místa. 
VPZ – hodnoty lidové architektury. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  
Silné stránky Podprůměrná míra nezaměstnanosti 

Slabé stránky 
Nízká míra podnikatelské aktivity 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec velmi vysoký 
podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Příležitosti  

Hospodá řské 
podmínky 

Hrozby Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: ANO - VPZ  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: ANO 

 

Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Silnice I. třídy křižuje regionální biokoridor 
► Silnice I. třídy prochází územím se zvýšenou ochranou přírody (PP, MZCHU, CHKO) 
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Střety zám ěrů na provedení zm ěn v území s limity využití území: 

► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do CHKO 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část:   

► Ochrana hodnot – kulturní hodnoty – paměť místa, VPZ – hodnoty lidové architektury 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu sociální infrastruktury, bydlení, výrobu a služby 
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Plavsko 
 
 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 

 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Plavsko v celkovém hodnocení je 2. Nejlépe je na tom v obci 
Plavsko environmentální pilíř, což souvisí s výskytem ložisek nerostných surovin, absencí 
poddolovaných území (bod 1), s výskytem vodních zdrojů (bod 2), s celkovou kvalitou 
ovzduší, která není zhoršená vzhledem k imisním limitům (bod 3), velkým podílem 
chráněných ploch (CHKO, Natura 2000) (bod 4) a průměrnou mírou zalesnění území (bod 
5). V rámci sociálního pilíře přispívá k pozitivním hodnotám dobrý stav veřejné technické 
infrastruktury (bod 6), velký rozvoj bytové výstavby (bod 9) a potenciál v cestovním ruchu 
(bod 10). 
 

Silné stránky Výskyt ložisek nerostných surovin. 
Absence poddolovaných území. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  
Silné stránky Výskyt vodních zdrojů. 

Slabé stránky 
Existence záplavových území. 
Omezená rozloha vodních ploch. 
Existence zranitelných oblastí. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby Ohrožení zastavěného území záplavami. 

Silné stránky 
Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k 
imisním limitům  
pro ochranu zdraví. 

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěží. 
Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěží.  
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Silné stránky Vysoký podíl chráněných ploch. (CHKO, Natura 2000) 

Slabé stránky Nedostatek chráněných prvků přírody. 
Relativně nízký koeficient ekologické stability. 

Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
Silné stránky Průměrná míra zalesnění území. (25) 

Slabé stránky Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající III. třída ochrany. 

Příležitosti  

Zemědělský p ůdní 
fond a pozemky 

určené k pln ění funkcí 
lesa 

Hrozby  

Silné stránky Vybudovala se kanalizace a ČOV. 
Rozšířil se vodovod. 

Slabé stránky 
Absence silnic I. a II. třídy. 
Absence napojení na železnici. 
Špatná dopravní dostupnost.. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastruktura 

Hrozby  

Silné stránky Růst počtu obyvatel. 
Nízký index stáří. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky Velký rozvoj bytové výstavby. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  
Silné stránky Potenciál v cestovním ruchu. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  
Silné stránky Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 

Slabé stránky 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec velmi vysoký 
podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Příležitosti  

Hospodá řské 
podmínky 

Hrozby Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: NE 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: NE 

Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q 100 

Střety zám ěrů na provedení zm ěn v území s limity využití území: 

► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do ptačí oblasti Natura 2000 
► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do CHKO 
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Problémy k řešení v ÚPD   

Environmentální část:  

Dopravní a technická infrastruktura: 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro občanskou vybavenost, výrobu a služby 
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Pleše 
 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 
 
 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Pleše v celkovém hodnocení je 3. Nejlépe je na tom v obci Pleše 
ekonomický pilíř, což souvisí s vysokou mírou podnikatelské aktivit, podprůměrnou mírou 
nezaměstnanosti (bod 12) a poměrně vysokou daňovou výtěžností (bod 13). V rámci 
environmentálního pilíře, v rámci bodu 1 - 4, přispívá k příznivým hodnotám absence 
poddolovaných území, zranitelných oblastí a záplavových oblastí, absence ekologických 
zátěží a výskyt urbanistické hodnoty. Nejnižších hodnot dosahuje pilíř sociální, což souvisí 
s nedostačující veřejnou dopravní a technickou infrastrukturou (bod 6 a 7), se stagnací počtu 
obyvatel, vysokým indexem stáří, nedostačujícím vybavením sociální infrastrukturou (bod 8), 
nízkým růstem bytové výstavby (bod 9) a nízkým potenciálem v cestovním ruchu (bod 10). 
 

Silné stránky Absence poddolovaných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky 
Absence zranitelných oblastí. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky 
Nízký podíl vodních ploch. 
Absence vodních zdrojů. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky Absence starých ekologických zátěží. 

Slabé stránky 
Zhoršená kvalita ovzduší – část území (imise). 
 

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  
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Silné stránky  

Slabé stránky Nedostatek chráněných prvků přírody. 
Nízký koeficient ekologické stability. 

Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
Silné stránky Průměrná míra zalesnění území. (26%) 

Slabé stránky Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající III. třída ochrany. 

Příležitosti  

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

Hrozby  
Silné stránky Vybudovala se kanalizace. 

Slabé stránky 

Absence silnic I. a II. třídy. 
Absence napojení na železnici. 
Špatná dopravní dostupnost. 
Absence plynofikace. 
Chybí napojení existující kanalizace na ČOV. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 
Stagnace počtu obyvatel. 
Vysoký index stáří. 
Nedostačující vybavení sociální infrastrukturou. 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky Nízký růst bytové výstavby. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  
Silné stránky Kulturní hodnoty – paměť místa. 
Slabé stránky Nízký potenciál v cestovním ruchu. 
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky Vysoká míra podnikatelské aktivity 
Podprůměrná míra nezaměstnanosti 

Slabé stránky Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec vysoký podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: ANO 

 

Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Silnice I. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
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Vzájemné st řety zám ěrů na provedení zm ěn v území: 

► Návrh zastavitelné plochy je v konfliktu se záměrem silnice I. třídy  
 

Problémy k řešení v ÚPD   

Environmentální část:  

► Podpora tvorby krajiny, revitalizace. Ochrana přírody v rámci ÚSES. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR D9, D/K, N-OS5 
► Vyřešit napojení existující kanalizace na ČOV, popřípadě napojení na ČOV v jiné obci. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu sociální infrastruktury a občanské vybavenosti. 
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Pluhův Žďár 
 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Pluhův Žďár v celkovém hodnocení je 1, což je nejlepší zařazení, 
které je patrné i z grafu. Nejlépe je na tom v obci Pluhův Žďár ekonomický pilíř, což souvisí 
s nízkou mírou nezaměstnanosti a poměrně vysokou daňovou výtěžností. V rámci 
environmentálního pilíře je třeba zmínit výrazného hodnoty v bodě 1 a 2, což souvisí 
s výskytem ložisek nerostných surovin a absencí poddolovaných území, s výskytem vodních 
zdrojů a vodních ploch, s absencí zranitelných oblastí a záplavových území. Nadprůměrné 
kulturní dědictví a výskyt urbanistické hodnoty přispívá k příznivým hodnotám bodu 4. 
Nejnižších hodnot dosahuje pilíř sociální, což souvisí s vysokým indexem stáří a 
nedostatečnou vybaveností sociální infrastrukturou (bod 8). Vyšších hodnot dosahuje bod 9 
a 10, což souvisí s rozvojem bytové výstavby a vysokým turistickým potenciálem (výskyt 
nemovité památky, významné stavby a regionu lidové architektury - Pohoří). 
 

Silné stránky Výskyt ložisek nerostných surovin. 
Absence poddolovaných území. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky 

Výskyt vodních zdrojů. 
Výskyt vodních ploch. 
Absence zranitelných oblastí. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise) – část území. 
Existence starých ekologických zátěží. 

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěží.  
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Silné stránky Nadprůměrné kulturní dědictví. 

Slabé stránky Nedostatek chráněných prvků přírody. 
Nízký koeficient ekologické stability. 

Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  

Silné stránky Průměrná míra zalesnění území. (20 %) 

Slabé stránky Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající III. třída ochrany. 

Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky Vybudovala se kanalizace a vodovod. 

Slabé stránky 
Absence silnic I. a II. třídy. 
Absence napojení na železnici. 
Kanalizace napojena pouze v 1 z 8 místních částí. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  

Silné stránky Růst počtu obyvatel. 

Slabé stránky Vysoký index stáří. 
Nedostatečná vybavenost sociální infrastrukturou. 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  

Silné stránky Rozvoj bytové výstavby. 

Slabé stránky  

Příležitosti  
Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky 

Velký turistický potenciál. 
Významné kulturní hodnoty území – paměť místa 
(zámek Červená Lhota, zámek Pluhův Žďár, lidová 
architektura – Pohoří). 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky Nízká míra nezaměstnanosti 

Slabé stránky 
Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec vysoký podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: ANO - Pohoří  
Významná stavba: ANO 
Nemovitá památka: ANO + NKP 

 

Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
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Střety zám ěrů na provedení zm ěn v území s limity využití území: 

► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do regionálního biokoridoru 
► Záměr silnice I. třídy prochází lesem 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

► Podpora tvorby krajiny, revitalizace. Ochrana přírody v rámci ÚSES. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR v oblasti dopravní infrastruktury D/K, D9 
► Vyřešit napojení kanalizace na ČOV ve zbylých 7 částech obce. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu sociální infrastruktury a občanské vybavenosti. 
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Polšt ě 
 
 
 Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Polště v celkovém hodnocení je 3. Nejlépe je na tom v obci Polště 
ekonomický pilíř, což souvisí s nadprůměrnou mírou podnikatelské aktivity, podprůměrnou 
mírou nezaměstnanosti a nárůstem počtu pracovních míst (bod 12). V rámci 
environmentálního pilíře je významný bod 2, což souvisí s vysokým podílem vodních ploch, 
výskytem vodních zdrojů a absencí záplavových území. Absence ekologických zátěží 
přispívá k příznivějším hodnotám bodu 3. Nejnižších hodnot dosahuje pilíř sociální, což 
souvisí se stagnací počtu obyvatel, nedostatečným vybavením sociální infrastrukturou (bod 
8), nízkým rozvojem bytové výstavby (bod 9) a nízkým turistickým potenciálem (bod 10).  
 

Silné stránky Absence poddolovaných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky 
Vysoký podíl vodních ploch. 
Výskyt vodních zdrojů. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky Existence zranitelných oblastí. 
Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky Absence starých ekologických zátěží. 
Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Absence chráněných prvků přírody. 
Nízký koeficient ekologické stability. 

Příležitosti Podpora přírodních prvků v rámci ÚSES. 

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
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Silné stránky  

Slabé stránky 
Nízká míra zalesnění území. 
Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající III. třída ochrany. 

Příležitosti  

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

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 

Absence silnic I. a II. třídy. 
Absence napojení na železnici. 
Špatná dopravní dostupnost. 
Chybí jednotná kanalizace. Chybí ČOV. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  
Silné stránky Nízký index stáří. 

Slabé stránky Stagnace počtu obyvatel. 
Nedostatečné vybavení sociální infrastrukturou. 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Nízký rozvoj bytové výstavby. 
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Nízký turistický potenciál. 
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky 
Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Podprůměrná míra nezaměstnanosti 
Nárůst počtu pracovních míst 

Slabé stránky Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec vysoký podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: NE 

V obci byla provedena k 3. 10. 2009 aktualizace Územního plánu 

 

Vzájemné st řety zám ěrů na provedení zm ěn v území: 

► Návrh zastavitelné plochy je v konfliktu se záměrem koridoru zásobování vodou 
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Problémy k řešení v ÚPD  

Environmentální část:  

► Podpora tvorby krajiny, revitalizace. Ochrana přírody v rámci ÚSES. 

Dopravní a technická infrastruktura:  

► Záměr ZÚR V 10 
► Vybudování jednotné kanalizace a její napojení na ČOV, popřípadě napojení na ČOV v jiné 

obci. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro budování sociální infrastruktury. 
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Popelín 
 
 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Popelín v celkovém hodnocení je 3. Nejlépe je na tom v obci 
Popelín sociální pilíř, což souvisí s poměrně dostačující veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturou (bod 6 a 7), s růstem počtu obyvatel, nízkým indexem stáří, dostatečnou 
vybaveností sociální infrastrukturou (bod 8) a vysokými hodnotami v oblasti bydlení (bod 9). 
V rámci environmentálního pilíře je významný bod 5, což souvisí s vysokou mírou zalesnění 
území, vysokým podílem zemědělského půdního fondu a převládající I. třída ochrany. Výskyt 
urbanistické hodnoty také přispívá k příznivým hodnotám tohoto pilíře. Nejnižších hodnot 
dosahuje pilíř ekonomický, což souvisí s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti, klesajícím 
počtem pracovních míst a nízkou daňovou výtěžností. 
 
 

Silné stránky Absence poddolovaných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky 
Výskyt vodních ploch. 
Výskyt vodních zdrojů. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky Existence zranitelných oblastí. 
Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Existence starých ekologických zátěží. 

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěží.  
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Silné stránky  

Slabé stránky Nedostatek chráněných prvků přírody. 
Nízký koeficient ekologické stability. 

Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  

Silné stránky 
Vysoká míra zalesnění území. 
Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající I. třída ochrany. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky 
Poloha na silnici II. třídy. 
Rozšířil se vodovod. 
 

Slabé stránky 
Absence napojení na železnici. 
Špatná dopravní dostupnost. 
Chybí jednotná kanalizace. Chybí ČOV. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  

Silné stránky 
Růst počtu obyvatel. 
Nízký index stáří. 
Dostatečná vybavenost sociální infrastrukturou. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Nízký rozvoj bytové výstavby. 
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky Kulturní hodnoty území – paměť místa. 
Významná stavba, nemovitá památka. 

Slabé stránky Nízký turistický potenciál. 
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky 
Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec podprůměrný 
podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Slabé stránky 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 
Klesá počet pracovních míst. 
Nízká daňová výtěžnost 

Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: ANO 
Nemovitá památka: ANO 
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Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
► Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 

Vzájemné st řety zám ěrů na provedení zm ěn v území: 

► Návrh zastavitelné plochy je v konfliktu s ostatními záměry dopravní infrastruktury 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

► Podpora tvorby krajiny, revitalizace. 
► Důsledná ochrana ZPF I. třídy. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR -  D/K, 
► Vybudování jednotné kanalizace a její napojení na ČOV, popřípadě napojení na ČOV v jiné 

obci. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu bydlení a podnikatelských objektů. 
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Příbraz 
 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Příbraz v celkovém hodnocení je 2. Nejlépe je na tom v obci Příbraz 
sociální pilíř, což souvisí s polohou na silnici II. třídy (bod 6) a výrazným rozvojem bytové 
výstavby (bod 9). Environmentální a ekonomický pilíř mají stejné hodnocení. V rámci 
ekonomického pilíře je třeba zmínit podprůměrnou míru nezaměstnanosti (bod 12), v rámci 
environmentálního pilíře přispívá vysoký podíl chráněných prvků a ploch. (CHKO, přírodní 
park, Natura 2000), dále výskyt urbanistické hodnoty k příznivým hodnotám bodu 4. 
 

Silné stránky  

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 
Výskyt poddolovaných území. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky Absence zranitelných oblastí. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky Nízký podíl vodních ploch. (6 %) 
Absence vodních zdrojů. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  

Silné stránky Celková kvalita ovzduší není zhoršená  
vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví. 

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěží. 
Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěží.  

Silné stránky Vysoký podíl chráněných prvků a ploch.  
(CHKO, přírodní park, Natura 2000) 

Slabé stránky Nízký koeficient ekologické stability. 
Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
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Silné stránky Vysoká míra zalesnění území. 

Slabé stránky Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající III. třída ochrany. 

Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky Poloha na silnici II. třídy. 
Obec má ČOV. 

Slabé stránky Absence napojení na železnici. 
Špatná dopravní dostupnost. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  
Silné stránky Růst počtu obyvatel. 

Slabé stránky Vysoký index stáří. 
Nedostatečné vybavení sociální infrastrukturou. 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky Výrazný rozvoj bytové výstavby. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky Kulturní hodnoty území. 
VPZ – lidová architektura. 

Slabé stránky Nízký turistický potenciál. 
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  
Silné stránky Podprůměrná míra nezaměstnanosti 

Slabé stránky 
Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec vysoký podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: ANO - VPZ  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: ANO 

 

Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
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Problémy k řešení v ÚPD  

Environmentální část:  

► Ochrana hodnot. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu bydlení, občanské vybavenosti a podnikatelských objektů. 
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Ratibo ř 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Ratiboř v celkovém hodnocení je 1, což je nejlepší zařazení, které 
je patrné i z grafu. Nejlépe je na tom v obci Ratiboř environmentální pilíř, což souvisí 
s absencí poddolovaných území (bod 1), relativně vysokým podílem vodních ploch, absencí 
záplavových území (bod 2), s vysokým podílem chráněných prvků a ploch (CHKO, NATURA 
2000) a s výskytem urbanistické hodnoty (bod 4). V rámci sociálního pilíře je třeba zmínit bod 
6, což souvisí s dobrým stavem veřejné technické infrastruktury (rozšíření kanalizace 
a vlastní ČOV) a také bod 10, což souvisí s výskytem významné stavby a nemovité památky. 
Nejnižších hodnot dosahuje pilíř ekonomický, což souvisí s vysokou mírou nezaměstnanosti 
a vysokým podílem nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku. 
 

Silné stránky Absence poddolovaných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky Relativně vysoký podíl vodních ploch. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky Absence vodních zdrojů. 
Existence zranitelných oblastí. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise) – část území. 
Existence starých ekologických zátěží. 

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěží.  

Silné stránky Vysoký podíl chráněných prvků a ploch. 
(CHKO, NATURA 2000) 

Slabé stránky Průměrný koeficient ekologické stability. 
Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  



124 

 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Průměrná míra zalesnění území. 
Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající III. třída ochrany. 

Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky Rozšířila se kanalizace. 
Obec má ČOV. 

Slabé stránky 
Absence silnic I. a II. třídy. 
Absence napojení na železnici. 
Špatná dopravní dostupnost. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  
Silné stránky Růst počtu obyvatel. 

Slabé stránky Vysoký index stáří. 
Nedostatečné vybavení infrastrukturou. 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky Rozvoj v bytové výstavbě. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky 
Potenciál v cestovním ruchu. 
Kulturní hodnoty území – paměť místa. Významná 
stavba a nemovitá památka. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nárůst počtu pracovních míst 

Slabé stránky 
Vysoká míra nezaměstnanosti 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec vysoký podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: ANO 
Nemovitá památka: ANO 

 

Střety zám ěrů na provedení zm ěn v území s limity využití území: 

► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do ptačí oblasti Natura 2000 
► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do CHKO 



125 

 

Problémy k řešení v ÚPD   

Environmentální část:  

► Ochrana hodnot. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu podnikatelských objektů. 
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Rodvínov 
 
 Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Rodvínov v celkovém hodnocení je 1, což je nejlepší zařazení, 
které je patrné i z grafu. Nejlépe je na tom v obci Rodvínov sociální pilíř, což souvisí 
s dobrým stavem veřejné technické a dopravní infrastruktury (přímé napojení na železnici, 
poloha na silnici I. a II. třídy, dobré dopravní napojení, rozšíření kanalizace a vodovod v obci, 
vlastní ČOV), s výrazným rozvojem bytové výstavby (bod 9) a s potenciálem v cestovním 
ruchu – výskyt nemovité památky a významné stavby (bod 10). V rámci ekonomického pilíře 
je třeba zmínit bod 12, jehož vysoké hodnoty souvisí s vysokou mírou podnikatelské aktivity 
a s podprůměrnou mírou nezaměstnanosti. V rámci environmentálního pilíře dosahuje 
vysokých hodnot bod 1, 4 a 5, což souvisí s výskytem ložisek nerostných surovin a absencí 
poddolovaných území, dále s výskytem urbanistické hodnoty a nadprůměrnou mírou 
zalesnění území, vysokým podílem zemědělského půdního fondu a převládající I. třída 
ochrany. 
 

Silné stránky Výskyt ložisek nerostných surovin. 
Absence poddolovaných území. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky Výskyt vodních ploch.  
Výskyt vodních zdrojů. 

Slabé stránky Existence záplavových území. 
Existence zranitelných oblastí. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby Ohrožení zastavěného území záplavami. 
Silné stránky Absence starých ekologických zátěží. 
Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  
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Silné stránky  

Slabé stránky Minimální výskyt chráněných prvků přírody. 
Nízký koeficient ekologické stability. 

Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  

Silné stránky 
Nadprůměrná  míra zalesnění území. 
Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající I. třída ochrany. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky 

Přímé napojení na železnici. 
Poloha na silnici I. a II. třídy. 
Dobré dopravní napojení. 
Rozšířila se kanalizace a vodovod. 
Obec má ČOV. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  

Silné stránky Výrazný růst počtu obyvatel. 
Nízký index stáří. 

Slabé stránky Nedostatečné vybavení sociální infrastrukturou. 
Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky Výrazný rozvoj bytové výstavby, 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky 
Potenciál v cestovním ruchu. 
Kulturní hodnoty – paměť místa. Významná stavba, 
nemovitá památka. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky Vysoká míra podnikatelské aktivity  
Podprůměrná míra nezaměstnanosti 

Slabé stránky Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec vysoký podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: ANO 
Nemovitá památka: ANO 
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Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje  
► Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q 100 
► Silnice I. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
► Silnice I. třídy prochází ochranným pásmem vodního zdroje 

Vzájemné st řety zám ěrů na provedení zm ěn v území: 

► Návrh zastavitelné plochy je v konfliktu s ostatními záměry dopravní infrastruktury 

Střety zám ěrů na provedení zm ěn v území s limity využití území: 

► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do regionálního biocentra 
► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do regionálního biokoridoru 
► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do záplavového území Q 100 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

► Regulativy pro záplavové území.  

► Ochrana hodnot. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR  - D/A, D/K NOS 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu bydlení, sociální infrastruktury a výrobu 
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Roseč 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Roseč v celkovém hodnocení je 4, což je nejhorší zařazení. 
Všechny tři pilíře jsou v hodnocení přibližně na stejné úrovni. V rámci environmentálního 
pilíře jsou vyšší hodnoty u bodu 4, což souvisí s výskytem urbanistické hodnoty a speciální 
unikátní oblasti chráněné přírody (CHKO, Natura 2000). V rámci sociálního pilíře dosahuje 
vysokých hodnot bod 6, což souvisí s poměrně dobrou veřejnou dopravní infrastrukturou a 
bod 9 se stagnující bytovou výstavbou. V rámci ekonomického pilíře je třeba zmínit 
nadprůměrnou míru podnikatelské aktivity, průměrnou míru nezaměstnanosti a nulový podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku, což přispívá k příznivým hodnotám bodu 12. 
 
 

Silné stránky Absence poddolovaných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky Výskyt vodních ploch. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky Existence zranitelných oblastí. 
Absence vodních zdrojů. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise) – část území. 
Existence starých ekologických zátěží. 

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěží. 

Silné stránky Speciální unikátní oblast chráněné přírody. (CHKO, 
Natura 2000) 

Slabé stránky Velmi nízký koeficient ekologické stability. 
Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
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Silné stránky  

Slabé stránky 
Relativně nízká míra zalesnění území. 
Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající III. třída ochrany. 

Příležitosti  

Zemědělský p ůdní 
fond a pozemky 

určené k pln ění funkcí 
lesa 

Hrozby  
Silné stránky Obec má 2 ČOV. 

Slabé stránky 
Absence silnic I. a II. třídy. 
Absence napojení na železnici. 
Špatná dopravní dostupnost. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastruktura 

Hrozby  
Silné stránky Nízký index stáří. 

Slabé stránky Pokles počtu obyvatel. 
Nedostačující sociální infrastruktura. 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Stagnace bytové výstavby. 
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky Kulturní hodnoty – paměť místa. 
Nemovitá památka. 

Slabé stránky Nízký turistický potenciál. 
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky 

Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Průměrná míra nezaměstnanosti 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec nulový podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Hospodá řské 
podmínky 

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: ANO 

V obci byla provedena k 3. 9. 2009 aktualizace Územního plánu 

 

Střety zám ěrů na provedení zm ěn v území s limity využití území:  

► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do ptačí oblasti Natura 2000 
► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do CHKO 
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Problémy k řešení v ÚPD  

Environmentální část:  

► Revitalizace území s cílem zvýšení KES. 

Dopravní a technická infrastruktura:  

► Záměr ZÚR N-SOB2 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu sociální infrastruktury. 
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Rosi čka 
 
 
 Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Rosička v celkovém hodnocení je 3. Nejlépe je na tom v obci 
Rosička ekonomický pilíř, což souvisí s nízkou mírou nezaměstnanosti, nulovým podílem 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku a poměrně vysokou mírou daňové výtěžnosti (bod 
12). Nadprůměrná míra zalesnění území přispívá k příznivým hodnotám bodu 5 v rámci 
environmentálního pilíře. Nejnižších hodnot dosahuje pilíř sociální, což souvisí 
s nedostatečnou veřejnou dopravní a technickou infrastrukturou, zároveň se stagnací počtu 
obyvatel s vysokým indexem stář, nedostatečným vybavením sociální infrastrukturou, se 
stagnací bytové výstavby a nízkým turistickým potenciálem. 
 

Silné stránky Absence poddolovaných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky Existence zranitelných oblastí. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky Nízký podíl vodních ploch. 
Existence zranitelných oblastí. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky Absence starých ekologických zátěží. 
Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Absence chráněných prvků přírody. 
Nízký koeficient ekologické stability. 

Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
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Silné stránky Nadprůměrná míra zalesnění území. 

Slabé stránky Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající III. třída ochrany. 

Příležitosti  

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

Hrozby  
Silné stránky Poloha na silnici II. třídy. 

Slabé stránky 
Absence napojení na železnici. 
Špatná dopravní dostupnost. 
Chybí napojení existující kanalizace na ČOV. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 
Stagnace počtu obyvatel. 
Vysoký index stáří. 
Nedostatečné vybavení sociální infrastrukturou. 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Stagnace bytové výstavby. 
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Nízký turistický potenciál. 
Neexistence kulturních hodnot. 

Příležitosti  
Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky 
Nízká míra nezaměstnanosti. 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec nulový podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Slabé stránky Nízká míra podnikatelské aktivity 
Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: NE 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: NE 
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Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část:  

► Podpora tvorby krajiny, revitalizace. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Vyřešit napojení existující kanalizace na ČOV, popřípadě napojení na ČOV v jiné obci 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu sociální infrastruktury. 
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Staré Město pod Landštejnem 
 
 
 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Staré Město pod Landštejnem v celkovém hodnocení je 2. Nejlépe 
je na tom v obci Staré Město pod Landštejnem environmentální pilíř, což souvisí s absencí 
záplavových území (bod 2), s výskytem přírodního parku, přírodní rezervace, přírodní 
památky, urbanistické hodnoty a nadprůměrný koeficient ekologické stability (bod 4). 
Nadprůměrná míra zalesnění území a kvalitní zemědělský půdní fond přispívá k příznivým 
hodnotám bodu 5. V rámci sociálního pilíře dosahuje nejvyšších hodnot oblast rekreace (bod 
10), což souvisí s turistickou atraktivností obce a výskytem nemovité památky, významné 
stavby a regionu lidové architektury (Dobrotín). 

 
Silné stránky  

Slabé stránky Výskyt poddolovaných území. 
Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  
Silné stránky Absence záplavových území. 

Slabé stránky 
Absence vodních zdrojů. 
Existence zranitelných oblastí. 
Nízký podíl vodních ploch. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Existence starých ekologických zátěží. 

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  
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Silné stránky 

Přírodní park.  
Přírodní rezervace. 
Přírodní památka. 
Nadprůměrný koeficient ekologické stability. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  

Silné stránky Nadprůměrná míra zalesnění území. 
Kvalitní zemědělský půdní fond. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky 
Poloha na silnici II. třídy. 
Vybudovala se kanalizace. 
Obec má ČOV. 

Slabé stránky Absence napojení na železnici. 
Absence plynofikace. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  
Silné stránky Dostatečná vybavenost sociální infrastrukturou. 

Slabé stránky Pokles počtu obyvatel díky migraci. 
Vysoký index stáří. 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Stagnace bytové výstavby. 
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky 
Velmi turisticky atraktivní. 
Kulturní hodnoty území – paměť místa. Lidová 
architektura. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec podprůměrný 
podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 
Vysoká daňová výtěžnost 

Slabé stránky Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Vysoká míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: ANO – Dobrotín   
Významná stavba: ANO 
Nemovitá památka: ANO 
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Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
► Silnice II. třídy křižuje nadregionální biokoridor 
► Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q 100 
► Silnice II. třídy prochází územím se zvýšenou ochranou přírody (PP, MZCHU, CHKO) 

Vzájemné st řety zám ěrů na provedení zm ěn v území: 

► Návrh zastavitelné plochy je v konfliktu s ostatními záměry technické infrastruktury 

Střety zám ěrů na provedení zm ěn v území s limity využití území: 

► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do záplavového území Q 100 
► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do přírodního parku 

 

Problémy k řešení v ÚPD  

Environmentální část: 

► Ochrana hodnot. 
► Podmínky pro rozvoj ekologického zemědělství. 
► Důsledná ochrana ZPF, zejména I. třídy 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu sociální infrastruktury, výrobu a služby 

 



138 

 

Stráž nad Nežárkou 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Stráž nad Nežárkou v celkovém hodnocení je 2. Nejlépe je na tom 
v obci Stráž nad Nežárkou sociální pilíř, což souvisí s dobrou veřejnou technickou a dopravní 
infrastrukturou (bod 6 a 7), s růstem počtu obyvatel, nízkým indexem stáří, dobrou 
vybaveností sociální infrastrukturou (bod 8), s rozvojem bytové výstavby (bod 9) a vysokým 
potenciálem v cestovním ruchu – výskyt nemovité památky, významné stavby a regionu 
lidové architektury (Dvorce) (bod 10). V rámci environmentálního pilíře jsou vysoké hodnoty 
bodu 4 a 5, což souvisí s vysokým podílem chráněných prvků a ploch, vysokým koeficientem 
ekologické stability a s výskytem urbanistické hodnoty. Nejnižších hodnot dosahuje pilíř 
ekonomický, což souvisí s podprůměrným podílem nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku. 
 

Silné stránky Výskyt ložisek nerostných surovin. 

Slabé stránky Výskyt poddolovaných území. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  
Silné stránky Omezená rozloha vodních ploch. 

Slabé stránky 
Existence zranitelných oblastí. 
Existence záplavových území. 
Absence vodních zdrojů. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise) – část území. 
Existence starých ekologických zátěží. 

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  

Silné stránky Vysoký podíl chráněných prvků a ploch. 
Vysoký koeficient ekologické stability. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
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Silné stránky Nadprůměrná  míra zalesnění území. 
Zemědělský půdní fond převládající II. třídy ochrany. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky 

Poloha na silnici I. a II. třídy. 
Absence napojení na železnici. 
Dobrá dopravní dostupnost. 
Rozšířila se kanalizace. 
Obec má ČOV. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  

Silné stránky 
Růst počtu obyvatel. 
Nízký index stáří. 
Dobrá vybavenost sociální infrastrukturou. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky Rozvoj bytové výstavby. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky 
Vysoký potenciál v cestovním ruchu. 
Kulturní hodnoty území, lidová architektura – paměť 
místa. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec podprůměrný 
podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Slabé stránky Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: ANO – Dvorce   
Významná stavba: ANO 
Nemovitá památka: ANO 

 

Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
► Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q 100 
► Silnice I. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
► Silnice I. třídy prochází ochranným pásmem vodního zdroje 
► Silnice I. třídy prochází územím se zvýšenou ochranou přírody (PP, MZCHU, CHKO) 
► Silnice II. třídy prochází územím se zvýšenou ochranou přírody (PP, MZCHU, CHKO) 
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Vzájemné st řety zám ěrů na provedení zm ěn v území: 

► Návrh zastavitelné plochy je v konfliktu s ostatními záměry technické infrastruktury 

Střety zám ěrů na provedení zm ěn v území s limity využití území: 

► Záměr kanalizace prochází zastavěným územím 
► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do CHKO 
► Záměr silnice II. třídy prochází lesem 
► Záměr silnice I. třídy prochází ptačí oblastí Natura 2000 

 

Problémy k řešení v ÚPD  

Environmentální část: 

► Regulativy pro záplavové území.  
► Ochrana hodnot. 
► Důsledná ochrana ZPF II. třídy. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR v oblasti dopravní infrastruktury D/K, D12 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu rodinných domků a k podnikání. 

 

 

.
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Strmilov 
 
 Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Strmilov v celkovém hodnocení je 2. Nejlépe je na tom v obci 
Strmilov sociální pilíř, což souvisí s relativně dobrým stavem veřejné dopravní a technické 
infrastruktury (bod 6 a 7), s růstem počtu obyvatel díky migraci, s dostatečnou vybaveností 
sociální infrastrukturou (bod 8), s mírným rozvojem bytové výstavby (bod 9) a turistickým 
potenciálem v obci – výskyt nemovité památky a významné stavby (bod 10). V rámci 
environmentálního pilíře dosahuje vysokých hodnot bod 2, 4 a 5, což souvisí s výskytem 
vodních zdrojů, absencí záplavových území, s výskytem chráněné plochy a prvků přírody, 
s výskytem urbanistické hodnoty. Nejnižší hodnocení dosáhl pilíř ekonomický, což souvisí 
s podprůměrnou mírou podnikatelské aktivity, nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti 
a vysokým podílem nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku. 
 

Silné stránky Absence poddolovaných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky 
Existence zranitelných oblastí. 
Nízký podíl vodních ploch. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěží. 

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  
Silné stránky Chráněné plochy a prvky přírody. 

Slabé stránky Nízký koeficient ekologické stability. 

Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
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Silné stránky 
Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající I. třída ochrany. 

Slabé stránky 
Relativně nízká míra zalesnění území. 
 

Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky 

Poloha na silnici I. a II. třídy. 
Dobrá dopravní dostupnost. 
Rozšířila se kanalizace a vodovod. 
Obec má ČOV. 

Slabé stránky Absence napojení na železnici. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  

Silné stránky Růst počtu obyvatel díky migraci. 
Dostatečná vybavenost sociální infrastrukturou. 

Slabé stránky Vysoký index stáří. 
Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky Mírný rozvoj bytové výstavby.. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky 
Velký turistický potenciál. Turistické ubytování. 
Kulturní hodnoty – paměť místa. Významná stavba, 
nemovitá památka. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 

Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec vysoký podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby Zvyšování počtu dlouhodobě nezaměstnaných 

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: ANO 
Nemovitá památka: ANO 

V obci byla provedena k 24. 4. 2010 aktualizace Územního plánu 
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Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
► Silnice II. třídy křižuje regionální biokoridor 
► Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
► Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q 100 
► Silnice I. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
► Silnice I. třídy křižuje regionální biokoridor 

Střety zám ěrů na provedení zm ěn v území s limity využití území: 

► Záměr silnice I. třídy prochází regionálním biocentrem 

 

Problémy k řešení v ÚPD  

Environmentální část: 

► Důsledná ochrana ZPF I. třídy. 
► Revitalizace území s cílem zvýšení KES. 
► Ochrana kulturních a přírodních hodnot. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR  -  D9  

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu bydlení, podnikatelských objektů a výroby. 
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Střížovice 
 
 
 
 Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Střížovice v celkovém hodnocení je 2. Nejlépe je na tom v obci 
Střížovice sociální pilíř, což souvisí s dobrým stavem veřejné technické a dopravní 
infrastruktury – bod 6 a 7 (přímé napojení na železnici, poloha na silnici II. třídy, dobré 
dopravní napojení, vybudovala se kanalizace, rozšířil se vodovod v obci), s potenciálem 
cestovního ruchu v obci – výskyt nemovité památky a regionu lidové architektury (Střížovice) 
(bod 10). V rámci environmentálního pilíře dosahuje vyšších hodnot bod 4 a 5, což souvisí 
s výskytem mimořádné přírodní hodnoty části území – Natura 2000, přírodní rezervací, 
s mírně nadprůměrným koeficient ekologické stability a s výskytem urbanistické hodnoty. 
Nejnižších hodnot dosahuje pilíř ekonomický, což souvisí s podprůměrnou mírou 
podnikatelské aktivity, nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti a vysokým podílem 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku. 
 

Silné stránky Absence poddolovaných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky 

Vysoký podíl vodních ploch. 
Výskyt vodních zdrojů. 
Absence zranitelných oblastí. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky Absence starých ekologických zátěží. 

Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  
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Silné stránky 
Mimořádná přírodní hodnota části území – Natura 
2000, přírodní rezervace. 
Mírně nadprůměrný koeficient ekologické stability. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
Silné stránky Průměrná míra zalesnění území. 
Slabé stránky Převládající V. třída ochrany ZPF. 
Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky 

Přímé napojení na železnici. 
Poloha na silnici II. třídy. 
Dobré dopravní napojení. 
Vybudovala se kanalizace. 
Rozšířil se vodovod. 

Slabé stránky Chybí napojení existující kanalizace na ČOV. 
Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  

Silné stránky Nízký index stáří. 
Dostatečná vybavenost sociální infrastrukturou. 

Slabé stránky Pokles počtu obyvatel díky migraci. 
Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Stagnace bytové výstavby. 
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky 
Potenciál v turistickém ruchu. 
Kulturní hodnoty – paměť místa. 
Region lidové architektury – Střížovice. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  
Silné stránky Významný zaměstnavatel 

Slabé stránky 

Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec vysoký podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby 
Ukončení činnosti významného zaměstnavatele by 
mělo za následek zvýšení míry 
nezaměstnanosti.přeformulovat 

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: ANO - Střížovice  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: ANO 
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Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q 100 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část:  

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Vyřešit napojení existující kanalizace na ČOV, popřípadě napojení na ČOV v jiné obci. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu podnikatelských objektů a výrobních ploch. 
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Světce 
 
 
 
 Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Světce v celkovém hodnocení je 2. Nejlépe je na tom v obci Světce 
ekonomický pilíř, což souvisí s podprůměrnou mírou nezaměstnanosti, nulovým podílem 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku a nárůstem počtu pracovních míst. V rámci 
environmentálního pilíře dosahuje vyšších hodnot bod 3 a 5, což souvisí s absencí starých 
ekologických zátěží a mírou zalesnění území. V rámci sociálního pilíře dosahuje nejvyšších 
hodnot bod 6 a 9, což souvisí s dobrým stavem technické infrastruktury a bytovou výstavbou 
v obci. 

Silné stránky Absence poddolovaných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky 
Nízký podíl vodních ploch. 
Existence zranitelných oblastí. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky Absence starých ekologických zátěží. 

Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 
Nedostatek chráněných prvků přírody. 
Nízký koeficient ekologické stability. 

Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
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Silné stránky Průměrná míra zalesnění území. 

Slabé stránky 
Vysoký podíl ZPF. 
Převládající III. třída ochrany ZPF. 

Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky 
Poloha na silnici II. třídy. 
Obec má ČOV. 

Slabé stránky Absence napojení na železnici.. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  
Silné stránky Růst počtu obyvatel. 

Slabé stránky Vysoký index stáří. 
Nedostatečná vybavenost sociální infrastrukturou. 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Nízký rozvoj bytové výstavby. 
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Nízký turistický potenciál.  
Neexistence kulturních hodnot. 

Příležitosti  
Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky 

Podprůměrná míra nezaměstnanosti 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec nulový podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 
Nárůst počtu pracovních míst 

Slabé stránky Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: NE 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: NE 

 

Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
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Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část:  

Dopravní a technická infrastruktura: 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu bydlení, sociální infrastruktury a občanské vybavenosti.. 
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Újezdec 
 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Újezdec v celkovém hodnocení je 3. Nejlépe je na tom v obci 
Újezdec environmentální pilíř, což souvisí s absencí poddolovaných území (bod. 1), vysokým 
podílem vodních ploch, absencí zranitelných oblastí a záplavových území (bod 2), absencí 
starých ekologických zátěží, s celkovou kvalitou ovzduší, která není zhoršená vzhledem 
k imisním limitům pro ochranu zdraví (bod 3), Natura 2000, výskyt urbanistické hodnoty (bod 
4). V rámci sociálního pilíře dosahuje vyšších hodnot bod 6 a 7 (přímé napojení na železnici, 
poloha na silnici I. třídy, dobré dopravní napojení a nově vybudovaná kanalizace). Dále 
dosahuje vyšších hodnot bod 9, což souvisí s  bytovou výstavbou obce. Nejnižších hodnot 
dosahuje pilíř ekonomický, což souvisí s podprůměrnou mírou podnikatelské aktivity, 
nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti a vysokým podílem nezaměstnaných nad 12 měsíců 
z celku. 
 

Silné stránky Absence poddolovaných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky 
Vysoký podíl vodních ploch. 
Absence zranitelných oblastí. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky Absence vodních zdrojů. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  

Silné stránky 
Absence starých ekologických zátěží. 
Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem  
k imisním limitům pro ochranu zdraví. 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  
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Silné stránky Natura 2000. 
Slabé stránky Nízký koeficient ekologické stability. 

Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 
Průměrná míra zalesnění území. 
Vysoký podíl ZPF. 
Převládající III. třída ochrany ZPF. 

Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky 
Přímé napojení na železnici. 
Poloha na silnici I. třídy. 
Dobré dopravní napojení. 

Slabé stránky Absence plynofikace. 
Chybí jednotná kanalizace. Chybí ČOV. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 
Stagnace počtu obyvatel. 
Vysoký index stáří. 
Nedostatečné vybavení sociální infrastrukturou. 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Stagnace bytové výstavby. 
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky 
Kulturní hodnoty – paměť místa. 
Lidová architektura. Významná stavba, nemovitá 
památka. 

Slabé stránky Nízký turistický potenciál. 
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 

Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec vysoký podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: ANO  
Významná stavba: ANO 
Nemovitá památka: ANO 

V obci byla provedena k 29. 8. 2009 aktualizace Územního plánu 
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Vzájemné st řety zám ěrů na provedení zm ěn v území: 

► Návrh zastavitelné plochy je v konfliktu se záměrem silnice I. třídy 

 

Problémy k řešení v ÚPD  

Environmentální část:  

► Ochrana hodnot. 
► Podpora tvorby krajiny, revitalizace. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR N- D9, D/K 
► Vybudování jednotné kanalizace a její napojení na ČOV, popřípadě napojení na ČOV v jiné 

obci. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu sociální infrastruktury, výroby a podnikatelských objektů 
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Velký Ratmírov 
 
 
 Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 
 
 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Velký Ratmírov v celkovém hodnocení je 1, což je nejlepší 
zařazení, které je patrné i z grafu. Nejlépe je na tom v obci Velký Ratmírov ekonomický pilíř, 
což souvisí s nadprůměrnou mírou podnikatelské aktivity, s nízkou mírou nezaměstnanosti a 
nízkým podílem nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku Environmentální a sociální pilíř 
dosahují stejného hodnocení. V rámci environmentálního pilíře dosahuje nejvyšších hodnot 
bod 4 a 5, což souvisí s výskytem chráněné plochy a prvků přírody, mírně nadprůměrný 
koeficient ekologické stability a vysoká míra zalesnění území. V rámci sociálního pilíře 
přispívá přímé napojení na železnici, poloha na silnici I. třídy, dobré dopravní napojení 
a rozšíření kanalizace k vyšším hodnotám bodu 6 a 7. Potenciál v cestovním ruchu a výskyt 
významné stavby přispívá k příznivým hodnotám bodu 10. 
 
 
 

Silné stránky Absence poddolovaných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky Absence zranitelných oblastí. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky Omezená rozloha vodních ploch. 
Absence vodních zdrojů. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Existence starých ekologických zátěží. 

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  
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Silné stránky Chráněné plochy a prvky přírody. 
Mírně nadprůměrný koeficient ekologické stability. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
Silné stránky Vysoká míra zalesnění území. 

Slabé stránky Zemědělský půdní fond nízké kvality. 
Převládající V. třída ochrany ZPF. 

Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky 

Přímé napojení na železnici. 
Poloha na silnici I. třídy. 
Dobré dopravní napojení. 
Rozšířila se kanalizace. Obec má ČOV. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  

Silné stránky Růst počtu obyvatel 
Nízký index stáří. 

Slabé stránky Nedostatečné vybavení sociální infrastrukturou. 
Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Nízký růst bytové výstavby. 
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky Potenciál v cestovním ruchu. 
Významná stavba. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky 

Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nízká míra nezaměstnanosti 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec nízký podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: NE 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: ANO 
Nemovitá památka: NE 

 

Střety zám ěrů na provedení zm ěn v území s limity využití území: 

► Záměr silnice I. třídy prochází lesem 
► Záměr silnice I. třídy prochází regionálním biocentrem 
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Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část:  

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR N- D19, D/K 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu bydlení, sociální infrastruktury a výrobu 
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Vícemil 
 
 
 
 Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Vícemil v celkovém hodnocení je 3. Nejlépe je na tom v obci 
Vícemil ekonomický pilíř, což souvisí s nadprůměrnou mírou podnikatelské aktivity, nízkou 
mírou nezaměstnanosti a nulový podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku (bod 12). 
V rámci environmentálního pilíře lze zmínit absenci starých ekologických zátěží a výskyt 
urbanistické hodnoty, což přispívá k hodnotám bodu 3 a 4. Nejnižších hodnot dosahuje pilíř 
sociální, což souvisí s nepříznivým stavem veřejné dopravní a technické infrastruktury, 
stagnace počtu obyvatel, stagnace bytové výstavby a nízký potenciál cestovního ruchu.  
 

Silné stránky Absence poddolovaných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů. 
Absence zranitelných oblastí. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky Nízký podíl vodních ploch. 
Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky Absence starých ekologických zátěží. 
Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise).  
Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Absence chráněných prvků přírody. 
Velmi nízký koeficient ekologické stability. 

Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
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Silné stránky  

Slabé stránky 
Relativně nízká míra zalesnění území. 
Vysoký podíl ZPF. 
Převládající III. třída ochrany ZPF. 

Příležitosti  

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

Hrozby  
Silné stránky Vybudoval se vodovod. 

Slabé stránky 

Absence silnic I. a II. třídy. 
Absence napojení na železnici. 
Špatná dopravní dostupnost. 
Absence plynofikace. 
Chybí jednotná kanalizace. Chybí ČOV. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Stagnace počtu obyvatel. 

Příležitosti Vysoký index stáří. 
Nedostatečná vybavenost sociální infrastrukturou. 

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Stagnace bytové výstavby. 
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Nízký potenciál v cestovním ruchu. 
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky 

Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nízká míra nezaměstnanosti 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec nulový podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: NE 
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Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

► Podpora tvorby krajiny, revitalizace. 

Dopravní a technická infrastruktura:  

► Vybudování jednotné kanalizace a její napojení na ČOV, popřípadě napojení na ČOV v jiné 
obci. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu sociální infrastruktury. 
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Višňová 
 
 
 
 
 Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Višňová v celkovém hodnocení je 3. Nejlépe je na tom v obci 
Višňová ekonomický pilíř, což souvisí s nadprůměrnou mírou podnikatelské aktivity, nízkou 
mírou nezaměstnanosti a nulovým podílem nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku (bod 
12). V rámci environmentálního pilíře dosahuje nejvyšších hodnot bod 2 a 5, což souvisí 
s vysokým podílem vodních ploch, absencí zranitelných oblastí a absencí záplavových 
území. Na území obce se vyskytuje urbanistická hodnota, což také přispívá k příznivějším 
hodnotám tohoto pilíře. Nejnižších hodnot dosahuje pilíř sociální, což souvisí s nepříznivým 
stavem veřejné dopravní infrastruktury, dále se stagnací populace, vysokým indexem stáří, 
nedostatečnou vybaveností sociální infrastrukturou, stagnací bytové výstavby a nízkým 
potenciálem cestovního ruchu. 
 

Silné stránky Absence poddolovaných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky 
Vysoký podíl vodních ploch. 
Absence zranitelných oblastí. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky Absence vodních zdrojů. 
Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  

Silné stránky Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem 
 k imisním limitům pro ochranu zdraví. 

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěží. 
Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  
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Silné stránky  

Slabé stránky Absence chráněných prvků přírody. 
Podprůměrný koeficient ekologické stability. 

Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 
Nízká míra zalesnění území. 
Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající III. třída ochrany. 

Příležitosti  

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

Hrozby  
Silné stránky Vybudovala se kanalizace. 

Slabé stránky 

Absence silnic I. a II. třídy. 
Absence napojení na železnici. 
Špatná dopravní dostupnost. 
Chybí napojení existující kanalizace na ČOV. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 
Stagnace populace. 
Vysoký index stáří. 
Nedostatečná vybavenost sociální infrastrukturou. 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Stagnace bytové výstavby. 
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  

Silné stránky Kulturní hodnoty – paměť místa. 
Nemovitá památka. 

Slabé stránky Nízký potenciál v cestovním ruchu. 
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky 

Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nízká míra nezaměstnanosti 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec nulový podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: ANO 
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Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

► Podpora tvorby krajiny, revitalizace. 

Dopravní a technická infrastruktura:  

► Vyřešit napojení existující kanalizace na ČOV, popřípadě napojení na ČOV v jiné obci. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu sociální infrastruktury a výrobu 
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Vlčetínec 
 
 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Blažejov v celkovém hodnocení je 2. Nejlépe je na tom v obci 
Vlčetínec ekonomický pilíř, což souvisí s nízkou mírou nezaměstnanosti, nulovým podílem 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku a vysoká daňová výtěžnost (bod 12 13). V rámci 
environmentálního pilíře dosahuje nejvyšších hodnot bod 4 a 5, což souvisí s výskytem 
urbanistické hodnoty a vysokou mírou zalesnění území. Nejnižších hodnot dosahuje pilíř 
sociální, což souvisí zejména se stagnací počtu obyvatel, s vysokým indexem stáří, 
nedostatečným vybavením sociální infrastrukturou a nízkým potenciálem cestovního ruchu.  
 

Silné stránky Absence poddolovaných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky Absence zranitelných oblastí. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky Velmi nízký podíl vodních ploch. 
Absence vodních zdrojů. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky Absence starých ekologických zátěží. 
Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise).  
Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Nedostatek chráněných prvků přírody. 
Průměrný koeficient ekologické stability. 

Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
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Silné stránky Vysoká míra zalesnění území. 
Slabé stránky Převládající III. třída ochrany ZPF. 
Příležitosti  

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

Hrozby  
Silné stránky Poloha na silnici I. třídy. 

Slabé stránky 
Absence napojení na železnici. 
Absence plynofikace, vodovodu. 
Chybí jednotná kanalizace. Chybí ČOV. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 
Stagnace počtu obyvatel. 
Vysoký index stáří. 
Nedostatečné vybavení sociální infrastrukturou. 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky Mírný rozvoj v bytové výstavbě. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Nízký turistický potenciál. 
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky 

Nízká míra nezaměstnanosti 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec nulový podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 
Vysoká daňová výtěžnost 

Slabé stránky Nízká míra podnikatelské aktivity 
Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: NE 

 

Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentáln í závady: 

► Silnice I. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
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Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část:  

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry v ZÚRNOS7 ve vybavení obce vodovodem a kanalizací. 
► Vybudování jednotné kanalizace a její napojení na ČOV, popřípadě napojení na ČOV v jiné 

obci. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu bydlení, sociální infrastruktury. 
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Vydří 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Vydří v celkovém hodnocení je 3. Nejlépe je na tom v obci Vydří 
environmentální pilíř, což souvisí s absencí poddolovaných území, relativně vysokým 
podílem vodních ploch (bod 1), absencí záplavových území (bod 2), absencí ekologických 
zátěží (bod 3) a výskytem urbanistické hodnoty (bod 4). V rámci sociálního pilíře dosahují 
všechny body pouze záporných hodnot, což je způsobena zejména špatným stavem veřejné 
dopravní a technické infrastruktury (bod 6 a 7), stagnací počtu obyvatel, vysokým indexem 
stáří, nedostatečnou vybaveností sociální infrastrukturou (bod 8), stagnací bytového fondu 
(bod 9) a nízkým turistickým potenciálem (bod 10). Nejnižších hodnot dosahuje pilíř 
ekonomický až na výjimku, bod 13, kde se jedná o nejvyšší nárůst daňové výtěžnosti. 
 

Silné stránky Absence poddolovaných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky Relativně vysoký podíl vodních ploch.  
Absence záplavových území. 

Slabé stránky Absence vodních zdrojů. 
Existence zranitelných oblastí. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky Absence starých ekologických zátěží. 
Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise) – část území. 
Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Absence chráněných prvků přírody. 
Nízký koeficient ekologické stability. 

Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
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Silné stránky  

Slabé stránky 
Relativně nízká míra zalesnění území. 
Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající III. třída ochrany. 

Příležitosti  

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

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 

Absence silnic I. a II. třídy. 
Absence napojení na železnici. 
Špatná dopravní dostupnost. 
Absence plynofikace a vodovodu. 
Chybí jednotná kanalizace. Chybí ČOV. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 
Stagnace počtu obyvatel. 
Vysoký index stáří. 
Nedostatečná vybavenost sociální infrastrukturou. 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Stagnace bytového fondu. 
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Nízký turistický potenciál. 
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  
Silné stránky Nejvyšší nárůst daňové výtěžnosti 

Slabé stránky 

Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 
Klesá počet pracovních míst 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec velmi vysoký 
podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: NE 
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Problémy k řešení v ÚPD  

Environmentální část: 

► Podpora tvorby krajiny, revitalizace. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR ve vybavení obce vodovodem. 
► Vybudování jednotné kanalizace a její napojení na ČOV, popřípadě napojení na ČOV v jiné 

obci. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu sociální infrastruktury a ploch k podnikání.
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Záhoří 
 
  
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Záhoří v celkovém hodnocení je 2. Nejlépe je na tom v obci Záhoří 
ekonomický pilíř, což souvisí s nízkou mírou nezaměstnanosti, nulovým podílem 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku (bod 12). V rámci environmentálního pilíře dosahuje 
nejvyšších hodnot bod 2, 3 a 4, což souvisí s absencí zranitelných oblastí, absencí 
záplavových území, s vyšší rozlohou vodních ploch, absencí starých ekologických zátěží, 
celkovou kvalitou ovzduší, která není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu 
zdraví a Natura 2000. Nejnižších hodnot dosahuje pilíř sociální, výjimku tvoří relativně dobrý 
stav veřejné dopravní infrastruktury a nízký index stáří, který zvyšuje hodnoty tohoto pilíře. 
 
 

Silné stránky Absence poddolovaných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky 
Absence zranitelných oblastí. 
Absence záplavových území. 
Vyšší rozloha vodních ploch. 

Slabé stránky Absence vodních zdrojů. 
Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  

Silné stránky 
Absence starých ekologických zátěží. 
Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem  
k imisním limitům pro ochranu zdraví. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  
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Silné stránky Natura 2000. 

Slabé stránky Nedostatek chráněných prvků přírody. 
Podprůměrný koeficient ekologické stability. 

Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 
Relativně nízká míra zalesnění území. 
Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající III. třída ochrany. 

Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky 

Přímé napojení na železnici. 
Poloha na silnici I. třídy. 
Dobrá dopravní dostupnost. 
Vybudovala se kanalizace. 

Slabé stránky Chybí napojení existující kanalizace na ČOV: 
Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  
Silné stránky Nízký index stáří. 
Slabé stránky Stagnace počtu obyvatel. 
Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Stagnace v bytové výstavbě. 
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Nízký turistický potenciál. 
Neexistence kulturních hodnot 

Příležitosti  
Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky 
Nízká míra nezaměstnanosti 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec nulový podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Slabé stránky Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: NE 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: NE 

Vzájemné st řety zám ěrů na provedení zm ěn v území: 

► Návrh zastavitelné plochy je v konfliktu s ostatními záměry dopravní infrastruktury 
► Návrh zastavitelné plochy je v konfliktu se záměrem silnice I. třídy 

Střety zám ěrů na provedení zm ěn v území s limity využití území: 

► Záměr silnice I. třídy prochází ochranným pásmem vodního zdroje 
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Problémy k řešení v ÚPD  

Environmentální část: 

► Podpora tvorby krajiny, revitalizace. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR -  D19, D/K 
► Vyřešit napojení existující kanalizace na ČOV, popřípadě napojení na ČOV v jiné obci 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výrobu. 
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Zahrádky 
 
 
Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Zahrádky v celkovém hodnocení je 2. Nejlépe je na tom v obci 
Zahrádky environmentální pilíř, což souvisí s výskytem ložisek nerostných surovin, absencí 
poddolovaných území (bod 1), s výskytem vodních zdrojů, absencí zranitelných oblastí, 
absencí záplavových území (bod 2), s absencí starých ekologických zátěží (bod 3), 
s výskytem přírodního parku (bod 4) a průměrnou mírou zalesnění území, vysokým podílem 
zemědělského půdního fondu a převládající I. třída ochrany (bod 5). V rámci ekonomického 
pilíře dosahuje vysokého hodnocení bod 12, což souvisí s nízkou mírou nezaměstnanosti, 
a nízkým podílem nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku. Nejnižších hodnot dosahuje pilíř 
sociální, což souvisí s nedostatečným vybavením veřejnou dopravní infrastrukturou (výjimku 
tvoří bod 6, tzn. dobrý stav technické infrastruktury), souvisí také s poklesem počtu obyvatel, 
vysokým indexem stáří, nedostatečným vybavením sociální infrastrukturou, stagnací bytové 
výstavby a nízkým potenciálem cestovního ruchu. 
 

Silné stránky 
Výskyt ložisek nerostných surovin. 
Absence poddolovaných území. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů. 
Absence zranitelných oblastí. 
Absence záplavových území. 

Slabé stránky Omezená rozloha vodních ploch. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby  
Silné stránky Absence starých ekologických zátěží. 

Slabé stránky Zhoršená kvalita ovzduší (imise).  

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  
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Silné stránky Přírodní park. 

Slabé stránky 
Nedostatek chráněných prvků přírody. 
Nízký koeficient ekologické stability. 

Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  

Silné stránky 
Průměrná míra zalesnění území. 
Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající I. třída ochrany. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky 
Vybudovala se kanalizace. 
Obec má ČOV. 
Rozšířil se vodovod. 

Slabé stránky 
Absence silnic I. a II. třídy. 
Absence napojení na železnici. 
Špatná dopravní dostupnost. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky 
Pokles počtu obyvatel. 
Vysoký index stáří. 
Nedostatečné vybavení sociální infrastrukturou. 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Stagnace bytové výstavby. 
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  
Silné stránky  

Slabé stránky Nízký turistický potenciál.to jistě nebude pravda- co 
penziony atd. ? 

Příležitosti  
Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky 
Nízká míra nezaměstnanosti 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec nízký podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Slabé stránky Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 

Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: NE 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: NE 

Střety zám ěrů na provedení zm ěn v území s limity využití území: 

► Návrh zastavitelné plochy zasahuje do přírodního parku 
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Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část:  

Dopravní a technická infrastruktura: 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výrobu,  zemědělství a sociální infrastrukturu. 
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Žďár 
 
 
 
 Vysvětlivky: 
1 – Horninové prostředí a geologie 
2 – Vodní režim 
3 – Hygiena životního prostředí 
4 – Ochrana přírody a krajiny 
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
6 – Veřejná technická infrastruktura 
7 – Veřejná dopravní infrastruktura 
8 – Socio-demografické podmínky 
9 – Bydlení 
10 – Rekreace 
11 – Regionální ekonomika 
12 – Trh práce 
13 – Daňová výtěžnost 
 
 

Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do 
třech pilířů. Jedná se o environmentální pilíř (bod 1 – 5), Sociální pilíř (bod 6 – 10) 
a Hospodářský pilíř (bod 11 – 13). Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou 
znázorněny v grafu, a to tak, že čím větší je vybarvena plocha grafu, tím lepší je stav obce 
v celkovém hodnocení. Při celkovém vyvážení pilířů je obec zařazena do kategorií 1 – 4 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší hodnocení) a dle těchto kategorií je vytvořen výsledný 
kartogram (viz. metodika v textové části). 
Kategorie zařazení obce Žďár v celkovém hodnocení je 2. Nejlépe je na tom v obci Žďár 
sociální pilíř, což souvisí s poměrně dobrým stavem veřejné dopravní a technické 
infrastruktury – bod 6 a 7 (přímé napojení na železnici, poloha na silnici I. třídy, dobré 
dopravní napojen, nově vybudovaný vodovod v obci), s růstem počtu obyvatel v obci 
a potenciálem v cestovním ruchu. V rámci ekonomického pilíře dosahuje vysokých hodnot 
bod 13, což souvisí s poměrně vysokou mírou daňové výtěžnosti. Nejnižších hodnot 
dosahuje pilíř environmentální, kde vyšších hodnot dosahuje pouze bod 4 a 5, což souvisí 
s výskytem urbanistické hodnoty, dále s vysokou míra zalesnění území, vysokým podílem 
zemědělského půdního fondu a převládající I. třída ochrany. 
 
 

Silné stránky Absence poddolovaných území. 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin. 

Příležitosti  

Horninové prost ředí a 
geologie 

Hrozby  

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů. 
Relativně vyšší podíl vodních ploch. 
Absence zranitelných oblastí. 

Slabé stránky Existence záplavových území. 

Příležitosti  

Vodní režim 

Hrozby Ohrožení zastavěného území záplavami. 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Zhoršená kvalita ovzduší (imise). 
Existence starých ekologických zátěží. 

Příležitosti  

Hygiena životního 
prost ředí 

Hrozby  
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Silné stránky  

Slabé stránky 
Absence chráněných prvků přírody. 
Průměrný koeficient ekologické stability. 

Příležitosti  

Ochrana p řírody a 
krajiny 

Hrozby  

Silné stránky 
Vysoká míra zalesnění území. 
Vysoký podíl zemědělského půdního fondu, 
převládající I. třída ochrany. 

Slabé stránky  
Příležitosti  

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

Hrozby  

Silné stránky 

Přímé napojení na železnici. 
Poloha na silnici I. třídy. 
Dobré dopravní napojení. 
Vybudoval se vodovod. 

Slabé stránky Absence plynofikace. 
Chybí jednotná kanalizace. Chybí ČOV. 

Příležitosti  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura  

Hrozby  
Silné stránky Růst počtu obyvatel. 

Slabé stránky Vysoký index stáří. 
Nedostatečná vybavenost sociální infrastrukturou. 

Příležitosti  

Sociodemografické 
podmínky 

Hrozby  
Silné stránky  
Slabé stránky Stagnace bytové výstavby. 
Příležitosti  

Bydlení 

Hrozby  
Silné stránky Potenciál v cestovním ruchu. 
Slabé stránky  
Příležitosti  

Rekreace 

Hrozby  

Silné stránky 
Vysoká míra podnikatelské aktivity 
Vzhledem k SO ORP Jindřichův Hradec nízký podíl 
nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku 

Slabé stránky Vysoká míra nezaměstnanosti 
Klesá počet pracovních míst 

Příležitosti  

Hospodá řské podmínky  

Hrozby  

Architektonické a urbanistické hodnoty, ochrana pam átek  

Urbanistické hodnoty: ANO 
Region lidové architektury: NE  
Významná stavba: NE 
Nemovitá památka: NE 

V obci byla provedena k 5. 8. 2010 aktualizace Územního plánu 
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Problémy k řešení v ÚPD NOS7 

Environmentální část: 

► Regulativy pro záplavové území.  
► Ochrana  ZPF vysoké kvality. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

► Záměry ZÚR ve vybavení obce kanalizací. 
► Vybudování jednotné kanalizace a její napojení na ČOV, popřípadě napojení na ČOV v jiné 

obci. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř: 

► Navržení ploch pro výstavbu bydlení, sociální infrastruktury a výrobu. 
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Použité zkratky   KES koeficient ekologické stability 
    NKP národní kulturní památka 
    nkp nemovitá kulturní památka 
    VPZ vesnická památková zóna 
    MPZ městská památková zóna 
    ZÚR Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje 
 

 


