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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky Absence zranitelných oblastí 

Slabé stránky 
Absence vodních zdrojů 
Omezená rozloha vodních ploch 
Existence aktivní zóny záplavového území 

Příležitosti  

Hrozby Ohroţení zastavěného území záplavami 

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěţí 

Příležitosti  

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěţí  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky Urbanistické hodnoty, nemovitá památka 

Slabé stránky 
Nedostatek chráněných prvků přírody 
Relativně nízký koeficient ekologické stability  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Podprůměrná míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

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

Slabé stránky 
Absence veřejné vodovodní sítě 
Absence plynofikace 
Absence kanalizace napojené na ČOV 

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Vysoký index stáří 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 
Absence stavebních parcel 
Stagnace bytové výstavby 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky Nemovitá památka - paměť místa 

Slabé stránky Nízký potenciál v cestovním ruchu 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky Nízká míra nezaměstnanosti 

Slabé stránky Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 

Příležitosti  

Hrozby  

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Elektrické vedení velmi vysokého napětí 

► Velmi vysokotlaký plynovod 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Problémy v environmentální oblasti nebyly nalezeny. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_P_ Absence plynofikace (ÚP) 

Vytvářet podmínky pro plynofikaci a usilovat o co 

největší napojení domácností na plynové 

přípojky. 

_Nk_ Nedostatečné napojení obyvatel na kanalizaci (ÚP) 
Vytvářet podmínky pro dobudování kanalizace a 

napojení co největšího moţného počtu obyvatel. 

_Č_ Absence ČOV (ÚP) 
Vytvářet územní podmínky pro vybudování ČOV 

nebo napojení kanalizace na ČOV v jiné obci. 

_V_ Absence veřejné vodovodní sítě (ÚP) 
Vytvářet podmínky pro vybudování vodovodu a 

jeho napojení na zásobovací systém. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 



- 7 - 

 
© PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o., 2012 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v sociodemografické a ekonomické oblasti nebyly nalezeny. 
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Bednáreček 

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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Existence vodního zdroje 
Absence zranitelných oblastí 

Slabé stránky 
Omezená rozloha vodních ploch 
Existence aktivní zóny záplavového území 

Příležitosti  

Hrozby Ohroţení zastavěného území záplavami 

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěţí 

Příležitosti  

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěţí  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Nedostatek chráněných prvků přírody 
Relativně nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Podprůměrná míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 
Přímé napojení na ţeleznici 
Poloha na silnici II. třídy 
Dobrá dopravní dostupnost 

Slabé stránky 
Absence plynofikace 
Absence kanalizace napojené na ČOV 

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  



- 9 - 

 
© PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o., 2012 

 

Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízký rozvoj bytové výstavby 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky Významná stavba, paměť místa 

Slabé stránky Slabý potenciál v cestovním ruchu 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky Pokles počtu obsazených pracovních míst 

Příležitosti  

Hrozby  

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Elektrické vedení velmi vysokého napětí 

► Velmi vysokotlaký plynovod 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

SUZ9 
Zastavitelná plocha zasahuje do záplavového 

území Q100 (ÚP) 
 

U1 
Na území obce nenavazuje průběh ÚSES z obce 

Strmilov (ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_P_ Absence plynofikace (ÚP) 

Vytvářet podmínky pro plynofikaci a usilovat o co 

největší napojení domácností na plynové 

přípojky. 

_Č_ Absence ČOV (ÚP) 
Vytvářet územní podmínky pro vybudování ČOV 

nebo napojení kanalizace na ČOV v jiné obci. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_B_ 
Nedostatek stavebních parcel pro bytovou výstavbu 

(ÚP)  
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky Vysoký podíl vodních ploch 

Slabé stránky 
Existence aktivní zóny záplavového území 
Absence vodních zdrojů 

Příležitosti  

Hrozby Ohroţení území záplavami 

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky Absence starých ekologických zátěţí 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Absence chráněných prvků přírody 
Relativně nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Podprůměrná míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 

Přímé napojení na ţeleznici 
Poloha na silnici I. a II. třídy 
Dobrá dopravní dostupnost 
Kanalizace napojená na ČOV 

Slabé stránky 
Absence plynofikace 
Kolísající kvalita pitné vody 

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 
Rostoucí počet obyvatel v obci (způsobený především 
výraznou migrací obyvatel) 
Nízký index stáří 

Slabé stránky 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  
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Bydlení 

Silné stránky 
Výrazný rozvoj bytové výstavby 
Relativně vysoký nárůst počtu nově postavených rodinných 
domů 

Slabé stránky Vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 

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

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 

Slabé stránky Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hrozby Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Regionální biokoridor 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

Ve výkresu 

problémů 

značeno 

šrafováním 

Nesoulad vymezení prvků ÚSES v ZÚR a v ÚP 

(ÚP) 
 

U7 
Za hranicí obce na území obce Hospříz 

nenavazuje průběh ÚSES (ÚP) 
 

U2, U3 
Na území obce nenavazuje průběh ÚSES z obce 

Nová Olešná (ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_P_ Absence plynofikace (ÚP) 

Vytvářet podmínky pro plynofikaci a usilovat o co 

největší napojení domácností na plynové 

přípojky. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v sociodemografické a ekonomické oblasti nebyly nalezeny. 
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů 
Absence zranitelných oblastí 
Absence aktivní zóny záplavového území 

Slabé stránky Nízký podíl vodních ploch 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky Absence starých ekologických zátěţí 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Absence chráněných prvků přírody 
Nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízká míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky  

Slabé stránky 

Absence silnic I. a II. třídy 
Absence napojení na ţeleznici 
Špatná dopravní dostupnost 
Absence kanalizace napojené na ČOV 

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 
Příznivá věková struktura obyvatel – nízký index stáří (vysoký 
podíl osob v předproduktivním věku) 
Nárůst počtu obyvatel (především díky migraci obyvatel) 

Slabé stránky 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Stagnace bytové výstavby 
Vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 
Paměť místa 
Nemovitá památka 

Slabé stránky Nízký potenciál v cestovním ruchu 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Nízká míra podnikatelské aktivity 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 
Vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hrozby Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Významné limity na území obce 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Č_ Absence ČOV (ÚP) 
Vytvářet územní podmínky pro vybudování ČOV 

nebo napojení kanalizace na ČOV v jiné obci. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů 
Absence aktivní zóny záplavového území 

Slabé stránky 
Nízký podíl vodních ploch 
Existence zranitelných oblastí 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky Absence starých ekologických zátěţí 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Absence chráněných prvků přírody 
Nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízká míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 
Poloha na silnici II. třídy 
Kanalizace 

Slabé stránky 

Absence napojení na ţeleznici 
Omezená dopravní dostupnost 
Špatná dopravní dostupnost obce Jindřichův Hradec 
hromadnou dopravou  
Absence plynofikace 
Chybí napojení existující kanalizace na ČOV 

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 

Pokles počtu obyvatel (především díky zápornému 
přirozenému přírůstku) 
Velmi vysoký index stáří 
Špatné vybavení sociální a zdravotnickou infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky Stagnace bytové výstavby 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky Nemovitá památka 

Slabé stránky Nízký potenciál v cestovním ruchu 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky Podprůměrná míra nezaměstnanosti 

Slabé stránky Nízká míra podnikatelské aktivity 

Příležitosti  

Hrozby  

Významné limity na území obce 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

HZ12 
Silnice II. třídy prochází zastavěným územím 

(ÚP) 
 

EZ5 
Silnice II. třídy křiţuje regionální biocentrum 

(ZÚR) 
 

Ve výkresu 

problémů 

značeno 

šrafováním 

Nesoulad vymezení prvků ÚSES v ZÚR a v ÚP 

(ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_P_ Absence plynofikace (ÚP) 

Vytvářet podmínky pro plynofikaci a usilovat o co 

největší napojení domácností na plynové 

přípojky. 

_Č_ Absence ČOV (ÚP) 
Vytvářet územní podmínky pro vybudování ČOV 

nebo napojení kanalizace na ČOV v jiné obci. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 
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Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Výskyt loţisek nerostných surovin 

Slabé stránky Výskyt poddolovaných a sesuvných území  

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů 
Absence zranitelných oblastí 
Existence vodních ploch 

Slabé stránky Existence aktivní zóny záplavového území 

Příležitosti  

Hrozby Ohroţení zastavěného území záplavami 

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěţí 

Příležitosti  

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěţí  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 
Vysoký podíl chráněných prvků a ploch (přírodní rezervace, 
NATURA 2000, přírodní park) 
Vysoký koeficient ekologické stability 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky Vysoká míra zalesnění území 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 
Poloha na silnici II. třídy 
Poloha na dopravní trase ČR-Rakousko 
Kanalizace napojená na ČOV 

Slabé stránky Absence napojení na ţeleznici 

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky Nízký index stáří 

Slabé stránky 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  



- 18 - 

 
© PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o., 2012 

 

Bydlení 

Silné stránky Rozvoj bytové výstavby 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 

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

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 

Slabé stránky Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hrozby Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Nadregionální biokoridor 

► Regionální biokoridor 

► Přírodní park 

► Přírodní rezervace 

► NATURA 2000 

► Poddolované území 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Ppo_ Nedostatečná protipovodňová ochrana (ÚP) 
V Koncepci protipovodňové ochrany JČK byl 

vypracován návrh protipovodňového opatření. 

EZ8 
Silnice II. třídy křiţuje regionální biocentrum 

(ZÚR) 
 

Ve výkresu 

problémů 

značeno 

šrafováním 

Nesoulad vymezení prvků ÚSES v ZÚR a v ÚP 

(ÚP) 
 

U6 
Za hranicí obce na území obce Horní Pěna 

nenavazuje průběh ÚSES (ÚP) 
 

U4, U5 
Na území obce nenavazuje průběh ÚSES z obce 

Nová Bystřice (ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 
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Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

SZD6 
Zastavitelná plocha je v konfliktu se záměrem 

silnice II. třídy (ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 

Vysoký podíl vodních ploch 
Výskyt vodních zdrojů 
Absence zranitelných oblastí 
Absence aktivní zóny záplavového území 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěţí 

Příležitosti  

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěţí  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 
Relativně vysoký koeficient ekologické stability 
Chráněné přírodní plochy (přírodní rezervace, NATURA 2000, 
přírodní park) 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky Nadprůměrná míra zalesnění území 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 

Přímé napojení na ţeleznici 
Poloha na silnici II. třídy 
Dobrá dopravní dostupnost 
Kanalizace v části obce 

Slabé stránky 
Absence plynofikace 
Chybí napojení existující kanalizace na ČOV 
Nedostatečná kanalizace v některých částech obce 

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 
Růst počtu obyvatel 
Nízký index stáří 

Slabé stránky 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky Rozvoj bytové výstavby 

Slabé stránky Absence stavebních parcel 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

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

Slabé stránky Nízký rozvoj cestovního ruchu 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 

Příležitosti  

Hrozby  

Významné limity na území obce 

► Nadregionální biokoridor 

► Přírodní park 

► Přírodní rezervace 

► NATURA 2000 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

EZ1 
Silnice II. třídy prochází evropsky významnou 

lokalitou NATURA 2000 (ZÚR) 
 

EZ6, EZ7 
Silnice II. třídy křiţuje regionální biocentrum 

(ZÚR) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_P_ Absence plynofikace (ÚP) 

Vytvářet podmínky pro plynofikaci a usilovat o co 

největší napojení domácností na plynové 

přípojky. 

_Nk_ Nedostatečné napojení obyvatel na kanalizaci (ÚP) 
Vytvářet podmínky pro dobudování kanalizace a 

napojení co největšího moţného počtu obyvatel. 

_Č_ Absence ČOV (ÚP) 
Vytvářet územní podmínky pro vybudování ČOV 

nebo napojení kanalizace na ČOV v jiné obci. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 
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Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky 
Výskyt loţisek nerostných surovin 
Absence poddolovaných a sesuvných území 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů 
Absence aktivní zóny záplavového území 

Slabé stránky 
Nízký podíl vodních ploch 
Existence zranitelných oblastí 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky Absence starých ekologických zátěţí 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Relativně nízký koeficient ekologické stability 
Absence chráněných prvků přírody 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Podprůměrná míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 
Poloha na silnici II. třídy 
Kanalizace napojená na ČOV na většině území 

Slabé stránky 
Absence napojení na ţeleznici 
Absence kanalizace na části území 

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 
Růst počtu obyvatel díky výrazné migraci do obce 
Dobrá vybavenost sociální a zdravotnickou infrastrukturou 

Slabé stránky  

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  
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Bydlení 

Silné stránky Rozvoj bytové výstavby 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 
Paměť místa 
Nízký potenciál v cestovním ruchu 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 

Slabé stránky Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hrozby Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Regionální biokoridor 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Ppo_ Nedostatečná protipovodňová ochrana (ÚP) 
V Koncepci protipovodňové ochrany JČK byl 

vypracován návrh protipovodňového opatření. 

HZ13 
Silnice II. třídy prochází zastavěným územím 

(ÚP) 
 

Ve výkresu 

problémů 

značeno 

šrafováním 

Nesoulad vymezení prvků ÚSES v ZÚR a v ÚP 

(ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Nk_ Nedostatečné napojení obyvatel na kanalizaci (ÚP) 
Vytvářet podmínky pro dobudování kanalizace a 

napojení co největšího moţného počtu obyvatel. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky 
Výskyt loţisek nerostných surovin 
Absence poddolovaných a sesuvných území 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů 
Absence zranitelných oblastí 
Absence aktivní zóny záplavového území 

Slabé stránky Omezený podíl vodních ploch 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky Absence starých ekologických zátěţí 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Relativně nízký koeficient ekologické stability 
Absence chráněných prvků přírody 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízká míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky  

Slabé stránky 

Absence silnic I. a II. třídy 
Absence napojení na ţeleznici 
Špatná dopravní dostupnost 
Absence veřejné vodovodní sítě 
Absence plynofikace 
Absence kanalizace napojené na ČOV 

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 
Růst počtu obyvatel díky migraci do obce 
Nízký index stáří 

Slabé stránky 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby 
Vysoký podíl osob v produktivním věku – hrozba do budoucna 
z hlediska procesu stárnutí obyvatelstva 

Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Stagnace bytové výstavby 
Vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 
Relativně vysoký podíl objektů individuální rodinné rekreace 
Významná stavba 
Paměť místa 

Slabé stránky Nízký rozvoj cestovního ruchu 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hrozby Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Významné limity na území obce 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_P_ Absence plynofikace (ÚP) 

Vytvářet podmínky pro plynofikaci a usilovat o co 

největší napojení domácností na plynové 

přípojky. 

_K_ Absence kanalizace (ÚP) 
Vytvářet podmínky pro vybudování kanalizace a 

její napojení na ČOV. 

_Č_ Absence ČOV (ÚP) 
Vytvářet územní podmínky pro vybudování ČOV 

nebo napojení kanalizace na ČOV v jiné obci. 

_V_ Absence veřejné vodovodní sítě (ÚP) 
Vytvářet podmínky pro vybudování vodovodu a 

jeho napojení na zásobovací systém. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky Absence aktivní zóny záplavového území 

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

Příležitosti  

Hrozby Nestabilita hráze rybníku Dřevo (ÚP) 

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Zhoršená kvalita ovzduší (imise) 
Existence starých ekologických zátěţí 

Příležitosti  

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěţí  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Nízký koeficient ekologické stability 
Absence chráněných prvků přírody 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízká míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky  

Slabé stránky 

Absence silnic I. a II. třídy 
Absence napojení na ţeleznici 
Absence kanalizace napojené na ČOV 
Špatná dopravní dostupnost obce Jindřichův Hradec 
hromadnou dopravou 

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 

Významně rostoucí počet obyvatel v obci (způsobený 
především výraznou migrací obyvatel) 
Příznivá věková struktura obyvatel (vysoký podíl osob v 
předproduktivní věku) 
Velmi nízký index stáří 

Slabé stránky 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky 
Výrazný rozvoj bytové výstavby 
Relativně vysoký nárůst počtu nově postavených rodinných 
domů 

Slabé stránky  

Příležitosti Další imigrace do obce spojená s další výstavbou domů 

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 
Významná stavba, nemovitá památka 
Paměť místa 

Slabé stránky Nízký potenciál v cestovním ruchu 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky 
Významný zaměstnavatel 
Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nízká míra nezaměstnanosti 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby Působení ekonomické krize 

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Elektrické vedení velmi vysokého napětí 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

SUZ41 
Zastavitelná plocha zasahuje do loţiska 

nerostných surovin (ÚP) 
 

SUZ18 
Zastavitelná plocha zasahuje do regionálního 

biocentra (ÚP) 
 

SUZ5, 

SUZ6 
Zastavitelná plocha zasahuje do lesa (ÚP)  

_Hr_ Nestabilita hráze rybníku Dřevo (ZÚR) Ohroţení území obce záplavami. 

Ve výkresu 

problémů 

značeno 

šrafováním 

Nesoulad vymezení prvků ÚSES v ZÚR a v ÚP 

(ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 
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Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_K_ Absence kanalizace (ÚP) 
Vytvářet podmínky pro vybudování kanalizace a 

její napojení na ČOV. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_B_ 
Nedostatek stavebních parcel pro bytovou výstavbu 

(ÚP)  
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky Vysoký podíl vodních ploch 

Slabé stránky 
Existence aktivní zóny záplavového území 
Existence zranitelných oblastí 
Absence vodních zdrojů 

Příležitosti  

Hrozby Ohroţení zastavěného území záplavami 

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěţí 

Příležitosti  

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěţí  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Relativně nízký koeficient ekologické stability 
Absence chráněných prvků přírody 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízká míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 
Poloha na silnici I. třídy 
Dostupnost sídla ORP 

Slabé stránky 
Absence napojení na ţeleznici 
Absence plynofikace 
Absence kanalizace napojené na ČOV 

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 
Nárůst počtu obyvatel (především díky migraci obyvatel) 
Nízký index stáří 

Slabé stránky 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  
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Bydlení 

Silné stránky Rozvoj bytové výstavby 

Slabé stránky Vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 
Nemovitá památka 
Paměť místa 
Potenciál v cestovním ruchu 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky Vysoká míra nezaměstnanosti v obci 

Příležitosti  

Hrozby Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Regionální biokoridor 

► Elektrické vedení velmi vysokého napětí 



- 32 - 

 
© PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o., 2012 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Ppo_ Nedostatečná protipovodňová ochrana (ÚP) 
V Koncepci protipovodňové ochrany JČK byl 

vypracován návrh protipovodňového opatření. 

SUZ40, 

SUZ44 

Zastavitelná plocha zasahuje do loţiska 

nerostných surovin (ÚP) 
 

SUZ24 
Zastavitelná plocha zasahuje do ochranného 

pásma vodního zdroje (ÚP) 
 

EZ3 
Silnice I. třídy křiţuje regionální biocentrum 

(ZÚR) 
 

SUZ17 
Zastavitelná plocha zasahuje do regionálního 

biocentra (ÚP) 
 

SUZ1, 

SUZ2, 

SUZ3, 

SUZ4 

Zastavitelná plocha zasahuje do lesa (ÚP)  

SDZ11, 

SDZ12 
Záměr silnice I. třídy prochází lesem (ZÚR)  

SDZ19 
Záměr silnice I. třídy prochází ochranným 

pásmem vodního zdroje (ZÚR) 
 

SDZ28 
Záměr silnice I. třídy prochází regionálním 

biocentrem (ZÚR) 
 

UZ10 
Silnice II. třídy prochází záplavovým územím 

Q100 (ZÚR) 
 

Ve výkresu 

problémů 

značeno 

šrafováním 

Nesoulad vymezení prvků ÚSES v ZÚR a v ÚP 

(ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_P_ Absence plynofikace (ÚP) 

Vytvářet podmínky pro plynofikaci a usilovat o co 

největší napojení domácností na plynové 

přípojky. 

_K_ Absence kanalizace 
Vytvářet podmínky pro vybudování kanalizace a 

její napojení na ČOV. 

_Č_ Absence ČOV (ÚP) 
Vytvářet územní podmínky pro vybudování ČOV 

nebo napojení kanalizace na ČOV v jiné obci. 

SZTI3 
Zastavitelná plocha je v konfliktu se záměry 

technické infrastruktury (ÚP) 
 

SZD5 
Zastavitelná plocha je v konfliktu se záměrem 

silnice I. třídy (ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 
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Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_N_ Vysoká míra nezaměstnanosti (ÚP)  

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

 



- 34 - 

 
© PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o., 2012 

 

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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Vysoký podíl vodních ploch 
Absence zranitelných oblastí 
Absence aktivní zóny záplavového území 

Slabé stránky Absence vodních zdrojů 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky Absence starých ekologických zátěţí 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Absence chráněných prvků přírody 
Nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízká míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 

Přímé napojení na ţeleznici 
Poloha na silnici I. třídy 
Dobrá dopravní dostupnost 
Vybudována kanalizace 

Slabé stránky 
Absence plynofikace 
Absence napojení kanalizace na ČOV 

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 

Pokles počtu obyvatel (především díky zápornému 
přirozenému přírůstku) 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky Stagnace bytové výstavby 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 
Nemovitá památka 
Paměť místa 

Slabé stránky Nízký potenciál v cestovním ruchu 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky 
Velmi vysoká míra podnikatelské aktivity v obci 
Nízká míra nezaměstnanosti 

Slabé stránky Pokles počtu obsazených pracovních míst 

Příležitosti  

Hrozby  

Významné limity na území obce 

► Elektrické vedení velmi vysokého napětí 

► Velmi vysokotlaký plynovod 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

HZ1 Silnice I. třídy prochází zastavěným územím (ZÚR)  

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_P_ Absence plynofikace (ÚP) 

Vytvářet podmínky pro plynofikaci a usilovat o co 

největší napojení domácností na plynové 

přípojky. 

_Č_ Absence ČOV (ÚP) 
Vytvářet územní podmínky pro vybudování ČOV 

nebo napojení kanalizace na ČOV v jiné obci. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
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Drunče 

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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů 
Absence aktivní zóny záplavového území 

Slabé stránky 
Omezená rozloha vodních ploch 
Existence zranitelných oblastí 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěţí 

Příležitosti  

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěţí  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Absence chráněných prvků přírody 
Nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízká míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky Poloha na silnici II. třídy 

Slabé stránky 
Absence napojení na ţeleznici 
Absence plynofikace 
Absence kanalizace napojené na ČOV 

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 

Nejvyšší index stáří v rámci SO ORP 
Relativně silný úbytek obyvatelstva (na základě záporného 
přirozeného přírůstku) 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  
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Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky Stagnace bytové výstavby 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky Relativně vysoký podíl objektů individuální rodinné rekreace 

Slabé stránky Nízký rozvoj v cestovním ruchu 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hrozby  

Významné limity na území obce 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_P_ Absence plynofikace (ÚP) 

Vytvářet podmínky pro plynofikaci a usilovat o co 

největší napojení domácností na plynové 

přípojky. 

_K_ Absence kanalizace (ÚP) 
Vytvářet podmínky pro vybudování kanalizace a 

její napojení na ČOV. 

_Č_ Absence ČOV (ÚP) 
Vytvářet územní podmínky pro vybudování ČOV 

nebo napojení kanalizace na ČOV v jiné obci. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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Hadravova Rosička 

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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů 
Absence zranitelných oblastí 
Absence aktivní zóny záplavového území 

Slabé stránky Omezená rozloha vodních ploch 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky Absence starých ekologických zátěţí 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Absence chráněných prvků přírody 
Nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízká míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 
Poloha na silnici I. třídy 
Kanalizace napojená na ČOV 

Slabé stránky 
Absence napojení na ţeleznici 
Absence veřejné vodovodní sítě 
Absence plynofikace 

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 

Relativně silný úbytek obyvatelstva (daný záporným 
přirozeným přírůstkem i migračním saldem) 
Vysoký index stáří 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Absence stavebních parcel 
Stagnace bytové výstavby 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky  

Slabé stránky Slabý potenciál v cestovním ruchu 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky Nízká míra nezaměstnanosti 

Slabé stránky Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 

Příležitosti  

Hrozby  

Významné limity na území obce 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_P_ Absence plynofikace (ÚP) 

Vytvářet podmínky pro plynofikaci a usilovat o co 

největší napojení domácností na plynové 

přípojky. 

_V_ Absence veřejné vodovodní sítě (ÚP) 
Vytvářet podmínky pro vybudování vodovodu a 

jeho napojení na zásobovací systém. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_B_ 
Nedostatek stavebních parcel pro bytovou výstavbu 

(ÚP)  
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky 
Výskyt loţisek nerostných surovin 
Absence poddolovaných a sesuvných území 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky Výskyt vodních zdrojů 

Slabé stránky 
Omezená rozloha vodních ploch 
Existence aktivní zóny záplavového území 
Existence zranitelných oblastí 

Příležitosti  

Hrozby Ohroţení zastavěného území záplavami 

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěţí 

Příležitosti  

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěţí  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 
Chráněné přírodní plochy - CHKO Třeboňsko, NATURA 2000, 
biosférická rezervace) 
Velmi vysoký koeficient ekologické stability 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky Vysoká míra zalesnění území 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky Kanalizace napojená na ČOV 

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

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 

Stagnace počtu obyvatel 
Vysoký index stáří 
Nedostatečná vybavenost sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  
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Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky Stagnace bytové výstavby 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

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

Slabé stránky Nízký potenciál rozvoje v cestovním ruchu 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Vysoký podíl nezaměstnaných ţen 
Mírně podprůměrná míra podnikatelské aktivity 

Příležitosti  

Hrozby  

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Regionální biokoridor 

► Chráněná krajinná oblast 

► NATURA 2000 

► Biosférická rezervace 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

Ve výkresu 

problémů 

značeno 

šrafováním 

Nesoulad vymezení prvků ÚSES v ZÚR a v ÚP 

(ÚP) 
 

U13 
Za hranicí obce na území obce Plavsko 

nenavazuje průběh ÚSES (ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Absence aktivní zóny záplavového území 
Relativně vysoký výskyt vodních ploch 

Slabé stránky 
Absence vodních zdrojů 
Existence zranitelných oblastí 

Příležitosti  

Hrozby Nestabilita hráze rybníku Dřevo (ÚP)  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěţí 

Příležitosti  

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěţí  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky Plocha přírodního parku 

Slabé stránky Relativně nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízká míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby Ohroţení zastavěného území splachy z polí 

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky Poloha na silnici II. třídy 

Slabé stránky 
Absence napojení na ţeleznici 
Chybí vybudování kanalizace pro 60% území obce a ČOV 

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 
Nárůst počtu obyvatel (daný kladným přirozeným přírůstkem a 
výraznou migrací obyvatel) 
Nízký index stáří 

Slabé stránky  

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  
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Bydlení 

Silné stránky Rozvoj bytové výstavby 

Slabé stránky 
Výstavbu limituje chybějící kanalizace v části obce a 
neexistence ČOV 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

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

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hrozby Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Regionální biokoridor 

► Přírodní park 

► Elektrické vedení velmi vysokého napětí 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Hr_ Nestabilita hráze rybníku Dřevo (ZÚR) Ohroţení území obce záplavami. 

Ve výkresu 

problémů 

značeno 

šrafováním 

Nesoulad vymezení prvků ÚSES v ZÚR a v ÚP 

(ÚP) 
 

U6 
Na území obce nenavazuje průběh ÚSES z obce 

Číměř (ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_K_ Absence kanalizace (ÚP) 
Vytvářet podmínky pro vybudování kanalizace a 

její napojení na ČOV. 

_Č_ Absence ČOV (ÚP) 
Vytvářet územní podmínky pro vybudování ČOV 

nebo napojení kanalizace na ČOV v jiné obci. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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Horní Radouň 

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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů 
Absence aktivní zóny záplavového území 

Slabé stránky 
Existence zranitelných oblastí 
Nízký podíl vodních ploch 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky Absence starých ekologických zátěţí 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 
Relativně vysoký koeficient ekologické stability 
Urbanistické hodnoty (Bukovka) 
Region lidové architektury (Bukovka) 

Slabé stránky Nedostatek chráněných prvků přírody 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky Vysoká míra zalesnění území 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky Vybudovaná kanalizace 

Slabé stránky 

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

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky Dostatečné vybavení sociální a zdravotnickou infrastrukturou 

Slabé stránky 
Pokles počtu obyvatel (díky výrazně zápornému přirozenému 
přírůstku) 
Vysoký index stáří 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  
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Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky Stagnace bytové výstavby 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 
Relativně vysoký podíl objektů individuální rodinné rekreace 
Potenciál v rozvoji cestovního ruchu 
Paměť místa – cenné území Bukovky 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky Nízká míra nezaměstnanosti 

Slabé stránky Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 

Příležitosti  

Hrozby  

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Regionální biokoridor 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Č_ Absence ČOV (ÚP) 
Vytvářet územní podmínky pro vybudování ČOV 

nebo napojení kanalizace na ČOV v jiné obci. 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Výskyt poddolovaných a sesuvných území 
Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky Výskyt vodních ploch 

Slabé stránky 
Absence vodních zdrojů 
Existence zranitelných oblastí 
Existence aktivní zóny záplavového území 

Příležitosti  

Hrozby Ohroţení zastavěného území záplavami 

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky Absence starých ekologických zátěţí 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  

Slabé stránky Absence chráněných prvků přírody 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Podprůměrná míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 

Přímé napojení na ţeleznici 
Poloha na silnici I. třídy 
Dobré dopravní napojení 
V současné době probíhá výstavba veřejné vodovodní sítě 

Slabé stránky Absence kanalizace napojené na ČOV 

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 

Významně rostoucí počet obyvatel v obci (způsobený 
především migrací obyvatel) 
Příznivá věková struktura obyvatel  - velmi nízký index stáří 
(vysoký podíl osob v předproduktivní věku) 

Slabé stránky 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky 
Výrazný rozvoj bytové výstavby  
Relativně vysoký nárůst počtu nově postavených rodinných 
domů 

Slabé stránky  

Příležitosti Další imigrace osob do obce spojená s další výstavbou domů 

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky Potenciál v rozvoji cestovního ruchu 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Regionální biokoridor 

► Poddolované území 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

Ve výkresu 

problémů 

značeno 

šrafováním 

Nesoulad vymezení prvků ÚSES v ZÚR a v ÚP 

(ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_K_ Absence kanalizace (ÚP) 
Vytvářet podmínky pro vybudování kanalizace a 

její napojení na ČOV. 

_Č_ Absence ČOV (ÚP) 
Vytvářet územní podmínky pro vybudování ČOV 

nebo napojení kanalizace na ČOV v jiné obci. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 
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Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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Hospříz 

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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů 
Absence zranitelných oblastí 
Absence aktivní zóny záplavového území 

Slabé stránky Nízký podíl vodních ploch 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěţí 

Příležitosti  

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěţí  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 

Chráněné plochy a prvky přírody (přírodní park, 
NATURA 2000, přírodní rezervace) 
Urbanistické hodnoty (Hrutkov) 
Region lidové architektury (Hrutkov) 

Slabé stránky Nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízká míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 
Poloha na silnici II. třídy 
Dobrá dopravní dostupnost centra 
Kanalizace napojená na ČOV 

Slabé stránky 

Absence napojení na ţeleznici 
Absence plynofikace 
Překročení hygienických limitů v pitné vodě (zvýšené 
koncentrace ţeleza a manganu) - udělena výjimka do konce 
roku 2013 

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 
Růst počtu obyvatel (především díky kladnému migračnímu 
saldu) 
Nízký index stáří 

Slabé stránky 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby 
Vysoký podíl osob v produktivním věku – hrozba do 
budoucna z hlediska procesu stárnutí obyvatelstva 

Bydlení 

Silné stránky Rozvoj bytové výstavby 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 
Paměť místa 
Region lidové architektury – Hrutkov 

Slabé stránky Nízký potenciál v cestovním ruchu 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hrozby Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Významné limity na území obce 

► Biosférická rezervace 

► Přírodní park 

► Přírodní rezervace 

► NATURA 2000 

► Elektrické vedení velmi vysokého napětí 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

SUZ23 
Zastavitelná plocha zasahuje do ochranného 

pásma vodního zdroje (ÚP) 
 

Ve výkresu 

problémů 

značeno 

šrafováním 

Nesoulad vymezení prvků ÚSES v ZÚR a v ÚP 

(ÚP) 
 

U7 
Na území obce nenavazuje průběh ÚSES z obce 

Blaţejov (ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_P_ Absence plynofikace (ÚP) 

Vytvářet podmínky pro plynofikaci a usilovat o co 

největší napojení domácností na plynové 

přípojky. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Absence loţisek nerostných surovin 
Výskyt poddolovaných a sesuvných území 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů 
Výskyt vodních ploch 

Slabé stránky 
Existence aktivní zóny záplavového území 
Existence zranitelných oblastí (k ú Matějovec) 

Příležitosti  

Hrozby Ohroţení zastavěného území záplavami 

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky Absence starých ekologických zátěţí 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 
Chráněné plochy a prvky přírody (NATURA 2000, přírodní 
památky) 

Slabé stránky Relativně nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Podprůměrná míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 

Přímé napojení na ţeleznici 
Poloha na silnici I. a II. třídy 
Dobrá dopravní dostupnost 
Kanalizace napojená na ČOV 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 
Nízký index stáří 
Dostatečné vybavení sociální a zdravotnickou infrastrukturou 

Slabé stránky  

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  
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Bydlení 

Silné stránky Rozvoj bytové výstavby 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

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

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky Podprůměrná míra nezaměstnanosti 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Regionální biokoridor 

► NATURA 2000 

► Poddolované území 

► Elektrické vedení velmi vysokého napětí 

► Velmi vysokotlaký plynovod 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Ppo_ Nedostatečná protipovodňová ochrana (ÚP) 
V Koncepci protipovodňové ochrany JČK byl 

vypracován návrh protipovodňového opatření. 

SUZ21 
Zastavitelná plocha zasahuje do ochranného 

pásma vodního zdroje (ÚP) 
 

SUZ26 
Zastavitelná plocha zasahuje do regionálního 

biokoridoru (ÚP) 
 

SDZ13 Záměr silnice I. třídy prochází lesem (ZÚR)  

SUZ7 
Zastavitelná plocha zasahuje do záplavového 

území Q100 (ÚP) 
 

SDZ21 
Záměr silnice I. třídy prochází záplavovým 

územím Q100 (ZÚR) 
 

SDZ2 
Záměr Silnice I. třídy prochází zastavěným 

územím (ZÚR) 
 

Ve výkresu 

problémů 

značeno 

šrafováním 

Nesoulad vymezení prvků ÚSES v ZÚR a v ÚP 

(ÚP) 
 

U8 
Na území obce nenavazuje průběh ÚSES z obce 

Kostelní Radouň (ÚP) 
 

U9 
Na území obce nenavazuje průběh ÚSES z obce 

Jindřichův Hradec (ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 
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Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

SZTI7, 

SZTI9 

Zastavitelná plocha je v konfliktu se záměry 

technické infrastruktury (ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů 
Absence zranitelných oblastí 

Slabé stránky 
Nízký podíl vodních ploch 
Existence aktivní zóny záplavového území 

Příležitosti  

Hrozby Ohroţení zastavěného území záplavami 

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky Absence starých ekologických zátěţí 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky Přírodní park 

Slabé stránky Nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Podprůměrná míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky Poloha na silnici I. třídy 

Slabé stránky 
Absence napojení na ţeleznici 
Absence kanalizace napojené na ČOV 

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 

Mírný pokles počtu obyvatel 
Vysoký index stáří 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  
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Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízký rozvoj bytové výstavby 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 
Paměť místa 
Nemovitá památka 

Slabé stránky Nízký potenciál v cestovním ruchu 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hrozby Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Přírodní park 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

HZ7 Silnice I. třídy prochází zastavěným územím (ZÚR)  

SUZ28, 

SUZ29 

Zastavitelná plocha zasahuje do přírodního parku 

(ÚP) 
 

SDZ24 
Záměr silnice I. třídy prochází přírodním parkem 

(ZÚR) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Č_ Absence ČOV (ÚP) 
Vytvářet územní podmínky pro vybudování ČOV 

nebo napojení kanalizace na ČOV v jiné obci. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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Jindřichův 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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Výskyt loţisek nerostných surovin 

Slabé stránky Výskyt poddolovaných území 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů 
Výskyt vodních ploch 

Slabé stránky 
Existence zranitelných oblastí 
Existence aktivní zóny záplavového území 

Příležitosti  

Hrozby 
Ohroţení zastavěného území záplavami 
Nestabilita hráze rybníku Dřevo (ÚP) (hrozba pro k.ú. Horní 
Ţďár) 

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Existence starých ekologických zátěţí 
Zhoršená kvalita ovzduší (imise) 

Příležitosti  

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěţí  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 
Přírodní památky, NATURA 2000 
Nadprůměrné kulturní dědictví 

Slabé stránky Nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízká míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 
Přímé napojení na ţeleznici 
Poloha na silnici I. a II. třídy 
Kanalizace napojená na ČOV 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 
Kladný přirozený přírůstek obyvatelstva 
Velmi dobré vybavení sociální a zdravotnickou infrastrukturou 
Mnoţství kulturních a sportovních zařízení 

Slabé stránky 
Pokles celkového počtu obyvatel na základě výrazně 
záporného migračního salda 

Příležitosti  

Hrozby 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Bydlení 

Silné stránky 
Výrazný rozvoj bytové výstavby 
Nárůst počtu rodinných domů 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 

Vysoký potenciál v cestovním ruchu 
Atraktivita města z kulturně-historického hlediska 
Hrad a zámek Jindřichův Hradec 
Mnoţství kulturních a sportovních zařízení 
Turistické ubytování 
Významná paměť místa 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky 
Významní zaměstnavatelé 
Podprůměrná míra nezaměstnanosti 

Slabé stránky Klesající počet obsazených pracovních míst 

Příležitosti  

Hrozby Působení ekonomické krize 

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Regionální biokoridor 

► NATURA 2000 

► Poddolované území 

► Elektrické vedení velmi vysokého napětí 

► Velmi vysokotlaký plynovod 
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Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Ppo_ Nedostatečná protipovodňová ochrana (ÚP) 
V Koncepci protipovodňové ochrany JČK byl 

vypracován návrh protipovodňového opatření. 

_Hr_ Nestabilita hráze rybníku Dřevo  (ZÚR) Ohroţení k.ú. Horní Ţďár záplavami. 

SUZ42, 

SUZ43 

Zastavitelná plocha zasahuje do loţiska 

nerostných surovin (ÚP) 
 

HZ4, HZ5, 

HZ8, HZ9, 

HZ10 

Silnice I. třídy prochází zastavěným územím 

(ZÚR). 
 

EZ2, EZ4 
Silnice I. třídy křiţuje regionální biocentrum 

(ZÚR) 
 

SUZ19, 

SUZ20 

Zastavitelná plocha zasahuje do regionálního 

biocentra (ÚP) 
 

SDZ27 
Záměr silnice I. třídy prochází regionálním 

biocentrem (ZÚR) 
 

SDZ5, 

SDZ6, 

SDZ7, 

SDZ8, 

SDZ9, 

SDZ10 

Záměr silnice I. třídy prochází lesem (ZÚR)  

UZ1, UZ4, 

UZ5 

Zastavěné území zasahuje do záplavového 

území Q100 (ÚP) 
 

SUZ22 
Zastavitelná plocha zasahuje do ochranného 

pásma vodního zdroje (ÚP) 
 

SDZ22 
Záměr silnice I. třídy prochází záplavovým 

územím Q100 (ZÚR) 
 

Ve výkresu 

problémů 

značeno 

šrafováním 

Nesoulad vymezení prvků ÚSES v ZÚR a v ÚP 

(ÚP) 
 

U9 
Za hranicí obce na území obce Jarošov nad 

Neţárkou nenavazuje průběh ÚSES (ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

SZTI1, 

SZTI4, 

SZTI5, 

SZTI6 

Zastavitelná plocha je v konfliktu se záměry 

technické infrastruktury (ÚP) 
 

SZD1, 

SZD3, 

SZD4 

Zastavitelná plocha je v konfliktu se záměrem 

silnice I. třídy (ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 
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Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_B_ 
Nedostatek stavebních parcel pro bytovou výstavbu 

(ÚP)  
 

_M_ Pokles počtu pracovních míst (ÚP)   

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Vysoký podíl vodních ploch 
Absence zranitelných oblastí a aktivní zóny záplavového 
území 

Slabé stránky Absence vodních zdrojů 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky Absence starých ekologických zátěţí 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 

Vysoký koeficient ekologické stability 
Chráněné plochy a prvky přírody (přírodní park, 
NATURA 2000, přírodní rezervace) 
Urbanistické hodnoty 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Podprůměrná míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky Kanalizace napojená na ČOV (vybudována v roce 2011) 

Slabé stránky 

Absence silnic I. a II. třídy 
Absence napojení na ţeleznici 
Špatná dopravní dostupnost 
Absence veřejné vodovodní sítě 
Vysoké koncentrace radonu 
Absence plynofikace 

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky Rostoucí počet obyvatel (díky kladnému migračnímu saldu) 

Slabé stránky 
Vysoký index stáří 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky Vysoké zastoupení novostaveb 

Slabé stránky 
Stagnace bytové výstavby 
Vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 
Relativně vysoký podíl objektů individuální rodinné rekreace 
Paměť místa 
Nemovitá památka 

Slabé stránky Nízký potenciál v rozvoji cestovního ruchu 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 

Slabé stránky Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hrozby Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Regionální biokoridor 

► Přírodní park 

► Přírodní rezervace 

► NATURA 2000 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

Ve výkresu 

problémů 

značeno 

šrafováním 

Nesoulad vymezení prvků ÚSES v ZÚR a v ÚP 

(ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_P_ Absence plynofikace (ÚP) 

Vytvářet podmínky pro plynofikaci a usilovat o co 

největší napojení domácností na plynové 

přípojky. 

_V_ Absence veřejné vodovodní sítě (ÚP) 
Vytvářet podmínky pro vybudování vodovodu a 

jeho napojení na zásobovací systém. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 
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Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_B_ 
Nedostatek stavebních parcel pro bytovou výstavbu 

(ÚP)  
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky Absence zranitelných oblastí 

Slabé stránky 
Nízký podíl vodních ploch 
Absence vodních zdrojů 
Existence aktivní zóny záplavového území 

Příležitosti  

Hrozby Ohroţení zastavěného území záplavami 

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky Absence starých ekologických zátěţí 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky Mimořádná urbanistická hodnota sídla 

Slabé stránky 
Nedostatek chráněných prvků přírody 

Nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízká míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky Poloha na silnici II. třídy 

Slabé stránky 

Absence silnic I. třídy 
Absence napojení na ţeleznici 
Absence plynofikace 
Absence kanalizace napojené na ČOV 

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 

Pokles počtu obyvatel 
Relativně velmi vysoký index stáří 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 
Nízký rozvoj bytové výstavby 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 
Relativně vysoký podíl objektů individuální rodinné rekreace 
Paměť místa 
Nemovitá památka 

Slabé stránky Nízký potenciál v cestovním ruchu 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky 
Vysoká míra podnikatelské aktivity v obci 
Nízká míra nezaměstnanosti 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Elektrické vedení velmi vysokého napětí 

► Velmi vysokotlaký plynovod 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_P_ Absence plynofikace (ÚP) 

Vytvářet podmínky pro plynofikaci a usilovat o co 

největší napojení domácností na plynové 

přípojky. 

_K_ Absence kanalizace (ÚP) 
Vytvářet podmínky pro vybudování kanalizace a 

její napojení na ČOV. 

_Č_ Absence ČOV (ÚP) 
Vytvářet územní podmínky pro vybudování ČOV 

nebo napojení kanalizace na ČOV v jiné obci. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 
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Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Výskyt loţisek nerostných surovin 

Slabé stránky Výskyt poddolovaných území 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky Relativně vysoký podíl vodní plochy 

Slabé stránky 
Absence vodních zdrojů 
Existence zranitelných oblastí 
Existence aktivní zóny záplavového území 

Příležitosti  

Hrozby Ohroţení zastavěného území záplavami 

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Existence starých ekologických zátěţí 
Zhoršená kvalita ovzduší (imise) 

Příležitosti  

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěţí  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 

Mimořádná přírodní hodnota části území (CHKO Třeboňsko, 
NATURA 2000, biosférická rezervace, přírodní památka) 
Vysoký koeficient ekologické stability 
Urbanistické hodnoty 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky Vysoká míra zalesnění území 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 

Poloha na silnici I. a II. třídy 
Přímé napojení na ţeleznici 
Poloha na dopravní ose 
Kanalizace napojená na ČOV 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 
Rostoucí počet obyvatel v obci (způsobený výraznou migrací 
obyvatel) 
Velmi dobré vybavení sociální a zdravotnickou infrastrukturou 

Slabé stránky  

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky Rozvoj bytové výstavby 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

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

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky Významný zaměstnavatel 

Slabé stránky Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hrozby 
Působení ekonomické krize 
Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Regionální biokoridor 

► Chráněná krajinná oblast 

► NATURA 2000 

► Biosférická rezervace 

► Poddolované území 

► Elektrické vedení velmi vysokého napětí 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Ppo_ Nedostatečná protipovodňová ochrana (ÚP) 
V Koncepci protipovodňové ochrany JČK byl 

vypracován návrh protipovodňového opatření. 

HZ16 
Silnice II. třídy prochází zastavěným územím 

(ÚP) 
 

HZ3 
Silnice I. třídy prochází zastavěným územím 

(ZÚR) 
 

SDZ23 
Záměr silnice I. třídy prochází záplavovým 

územím Q100 (ZÚR) 
 

SDZ3 
Záměr Silnice I. třídy prochází zastavěným 

územím (ZÚR) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 
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Dopravní a technická infrastruktura: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_M_ Pokles počtu pracovních míst (ÚP)   

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu
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Kostelní Radouň 

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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů 
Výskyt vodních ploch 
Absence aktivní zóny záplavového území 

Slabé stránky Existence zranitelných oblastí 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěţí 

Příležitosti  

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěţí  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky Urbanistické hodnoty 

Slabé stránky 
Absence chráněných prvků přírody 
Relativně nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Podprůměrná míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky Kanalizace napojená na ČOV 

Slabé stránky 

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

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky Nárůst počtu obyvatel (díky migraci obyvatel) 

Slabé stránky 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky Rozvoj bytové výstavby 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 
Paměť místa 
Nemovitá památka 

Slabé stránky Nízký potenciál v cestovním ruchu 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 

Slabé stránky Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hrozby Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Ppo_ Nedostatečná protipovodňová ochrana (ÚP) 
V Koncepci protipovodňové ochrany JČK byl 

vypracován návrh protipovodňového opatření. 

U8 
Za hranicí obce na území obce Jarošov nad 

Neţárkou nenavazuje průběh ÚSES (ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_P_ Absence plynofikace (ÚP) 

Vytvářet podmínky pro plynofikaci a usilovat o co 

největší napojení domácností na plynové 

přípojky. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Absence loţisek nerostných surovin 
Výskyt poddolovaných území 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 

Výskyt vodních zdrojů 
Výskyt vodních ploch  
Absence zranitelných oblastí 
Absence aktivní zóny záplavového území 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěţí 

Příležitosti  

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěţí  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 

Chráněné přírodní plochy a prvky - přírodní park, 
NATURA 2000, přírodní památky, národní přírodní památka 
Vysoký koeficient ekologické stability 
Urbanistické hodnoty 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky Vysoká míra zalesnění území 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 
Poloha na silnici II. třídy 
Kanalizace napojená na ČOV 

Slabé stránky 
Absence napojení na ţeleznici 
Špatná dopravní dostupnost 

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky Dobré vybavení sociální a zdravotnickou infrastrukturou 

Slabé stránky  

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  
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Bydlení 

Silné stránky Rozvoj bytové výstavby 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 

Relativně vysoký počet objektů individuální rodinné rekreace 
Velký turistický potenciál 
Kulturní hodnoty území – zejména dochovaná lidová 
architektura – paměť místa 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky Významný zaměstnavatel 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby Působení ekonomické krize 

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Nadregionální biokoridor 

► Přírodní park 

► NATURA 2000 

► Poddolované území 

► Elektrické vedení velmi vysokého napětí 
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Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Ppo_ Nedostatečná protipovodňová ochrana (ÚP) 
V Koncepci protipovodňové ochrany JČK byl 

vypracován návrh protipovodňového opatření. 

HZ17, 

HZ18 

Silnice II. třídy prochází zastavěným územím 

(ÚP) 
 

SUZ30 
Zastavitelná plocha zasahuje do přírodního parku 

(ÚP) 
 

SUZ45 
Zastavitelná plocha zasahuje do evropsky 

významné lokality NATURA 2000 (ÚP) 
 

SDZ17, 

SDZ18 

Záměr Silnice II. třídy prochází záplavovým 

územím Q100 (ZÚR) 
 

SUZ10 
Zastavitelná plocha zasahuje do záplavové 

oblasti stoleté vody (ÚP) 
 

SDZ14, 

SDZ15, 

SDZ16 

Záměr Silnice II. třídy prochází zastavěným 

územím (ÚP) 
 

Ve výkresu 

problémů 

značeno 

šrafováním 

Nesoulad vymezení prvků ÚSES v ZÚR a v ÚP 

(ÚP) 
 

U11 
Za hranicí obce na území obce Nová Bystřice 

nenavazuje průběh ÚSES (ÚP) 
 

U10 
Na území obce nenavazuje průběh ÚSES z obce 

Nová Bystřice (ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky Vysoký podíl vodních ploch 

Slabé stránky 
Existence aktivní zóny záplavového území 
Existence zranitelných oblastí 
Absence vodních zdrojů 

Příležitosti  

Hrozby Ohroţení zastavěného území záplavami 

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky Absence starých ekologických zátěţí 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky Přírodní park, z malé části NATURA 2000 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Podprůměrná míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky Poloha na silnici I. třídy 

Slabé stránky 
Absence napojení na ţeleznici 
Absence plynofikace 
Absence kanalizace napojené na ČOV 

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 
Růst počtu obyvatel (především díky kladnému migračnímu 
saldu) 
Nízký index stáří 

Slabé stránky 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky Rozvoj bytové výstavby 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 
Potenciál v cestovním ruchu 
Kulturní památky – paměť místa 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hrozby Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Regionální biokoridor 

► Přírodní park 

► NATURA 2000 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Ppo_ Nedostatečná protipovodňová ochrana (ÚP) 
V Koncepci protipovodňové ochrany JČK byl 

vypracován návrh protipovodňového opatření. 

HZ11 
Silnice I. třídy prochází zastavěným územím 

(ZÚR) 
 

SDZ25 
Záměr silnice I. třídy prochází přírodním parkem 

(ZÚR) 
 

UZ3 
Zastavěné území zasahuje do záplavového 

území Q100 (ÚP) 
 

SDZ1 
Záměr Silnice I. třídy prochází zastavěným 

územím (ZÚR) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 
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Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_P_ Absence plynofikace (ÚP) 

Vytvářet podmínky pro plynofikaci a usilovat o co 

největší napojení domácností na plynové 

přípojky. 

_K_ Absence kanalizace (ÚP) 
Vytvářet podmínky pro vybudování kanalizace a 

její napojení na ČOV. 

_Č_ Absence ČOV (ÚP) 
Vytvářet územní podmínky pro vybudování ČOV 

nebo napojení kanalizace na ČOV v jiné obci. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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Lodhéřov 

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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů 
Absence aktivní zóny záplavového území 

Slabé stránky 
Existence zranitelných oblastí 
Nízký podíl vodních ploch 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěţí 

Příležitosti  

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěţí  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky Urbanistické hodnoty 

Slabé stránky 
Absence chráněných prvků přírody 
Relativně nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Podprůměrná míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 
Poloha na silnici II. třídy 
Dobrá dostupnost centra 

Slabé stránky 
Absence napojení na ţeleznici 
Absence kanalizace napojené na ČOV 

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky Nízký index stáří 

Slabé stránky Dostatečné vybavení sociální a zdravotnickou infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  
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Bydlení 

Silné stránky Rozvoj bytové výstavby 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

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

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hrozby Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Významné limity na území obce 

► Regionální biokoridor 

► Velmi vysokotlaký plynovod 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Ppo_ Nedostatečná protipovodňová ochrana (ÚP) 
V Koncepci protipovodňové ochrany JČK byl 

vypracován návrh protipovodňového opatření. 

HZ15 
Silnice II. třídy prochází zastavěným územím 

(ÚP) 
 

Ve výkresu 

problémů 

značeno 

šrafováním 

Nesoulad vymezení prvků ÚSES v ZÚR a v ÚP 

(ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Nk_ Nedostatečné napojení obyvatel na kanalizaci (ÚP) 
Vytvářet podmínky pro dobudování kanalizace a 

napojení co největšího moţného počtu obyvatel. 

_Č_ Absence ČOV (ÚP) 
Vytvářet územní podmínky pro vybudování ČOV 

nebo napojení kanalizace na ČOV v jiné obci. 

SZTI10, 

SZTI11 

Zastavitelná plocha je v konfliktu se záměry 

technické infrastruktury (ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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Nová Bystřice 

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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Výskyt loţisek nerostných surovin 

Slabé stránky Výskyt poddolovaných území 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů 
Výskyt vodních ploch  
Absence zranitelných oblastí 

Slabé stránky Existence aktivní zóny záplavového území 

Příležitosti  

Hrozby Ohroţení zastavěného území záplavami 

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěţí 

Příležitosti  

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěţí  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 

Vysoký podíl chráněných prvků a ploch (přírodní park, přírodní 

památky, přírodní rezervace, NATURA 2000) 

Vysoký koeficient ekologické stability 
Nadprůměrné kulturní dědictví 

Urbanistické hodnoty, region lidové architektury 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky Vysoká míra zalesnění území 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 

Přímé napojení na ţeleznici 
Poloha na silnici II. třídy 
Dobré dopravní napojení 
Kanalizace napojená na ČOV 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky Velmi dobré vybavení sociální a zdravotnickou infrastrukturou 

Slabé stránky Pokles počtu obyvatel na základě záporného migračního salda 

Příležitosti  

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky Rozvoj bytové výstavby 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 

Velmi silný turistický potenciál 
Golfové hřiště 
Moţnosti lyţování  
Turistické ubytování 
Relativně vysoký počet objektů individuální rodinné rekreace 
Kulturní hodnoty – paměť místa 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky Významné zvýšení počtu obsazených pracovních míst v obci 

Slabé stránky 
Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hrozby  

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Nadregionální biokoridor 

► Regionální biokoridor 

► Přírodní park 

► Přírodní rezervace 

► NATURA 2000 

► Poddolované území 
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Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Ppo_ Nedostatečná protipovodňová ochrana (ÚP) 
V Koncepci protipovodňové ochrany JČK byl 

vypracován návrh protipovodňového opatření. 

SUZ31, 

SUZ32, 

SUZ34, 

SUZ35, 

SUZ36, 

SUZ37, 

SUZ38, 

SUZ39 

Zastavitelná plocha zasahuje do přírodního parku 

(ÚP) 
 

UZ2 
Zastavěné území zasahuje do záplavového 

území Q100 (ÚP) 
 

SUZ11, 

SUZ12 

Zastavitelná plocha zasahuje do záplavového 

území Q100 (ÚP) 
 

UZ11, 

UZ12 

Silnice II. třídy prochází záplavovou oblastí 

stoleté vody (ZÚR) 
 

Ve výkresu 

problémů 

značeno 

šrafováním 

Nesoulad vymezení prvků ÚSES v ZÚR a v ÚP 

(ÚP) 
 

U4, U5 
Za hranicí obce na území obce Číměř 

nenavazuje průběh ÚSES (ÚP) 
 

U10 
Za hranicí obce na území obce Kunţak 

nenavazuje průběh ÚSES (ÚP) 
 

U11 
Na území obce nenavazuje průběh ÚSES z obce 

Kunţak (ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Nk_ Nedostatečné napojení obyvatel na kanalizaci (ÚP) 
Vytvářet podmínky pro dobudování kanalizace a 

napojení co největšího moţného počtu obyvatel. 

SZTI13 
Zastavitelná plocha je v konfliktu se záměry 

technické infrastruktury (ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 

Výskyt vodních ploch 

Výskyt vodních zdrojů 

Absence aktivní zóny záplavového území 

Slabé stránky Existence zranitelných oblastí 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky Absence starých ekologických zátěţí 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky NATURA 2000, přírodní památka 

Slabé stránky Relativně nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Podprůměrná míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky Poloha na silnici I. třídy 

Slabé stránky 

Absence napojení na ţeleznici 
Absence veřejné vodovodní sítě 
Absence plynofikace 
Absence kanalizace napojené na ČOV 

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 
Příznivá věková struktura obyvatel (vysoký podíl osob v 
předproduktivní věku) 

Slabé stránky 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  
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Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky Stagnace bytové výstavby 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky Relativně vysoký podíl objektů individuální rodinné rekreace 

Slabé stránky Nízký potenciál v cestovním ruchu 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky Nízká míra nezaměstnanosti 

Slabé stránky Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 

Příležitosti  

Hrozby  

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► NATURA 2000 

► Velmi vysokotlaký plynovod 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

SDZ4 
Záměr Silnice I. třídy prochází zastavěným územím 

(ZÚR) 
 

UZ6 
Silnice I. třídy prochází záplavovou oblastí stoleté 

vody (ZÚR) 
 

U2, U3 
Za hranicí obce na území obce Blaţejov 

nenavazuje průběh ÚSES (ÚP) 
 

U12 
Na území obce nenavazuje průběh ÚSES z obce 

Strmilov (ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_P_ Absence plynofikace (ÚP) 

Vytvářet podmínky pro plynofikaci a usilovat o co 

největší napojení domácností na plynové 

přípojky. 

_K_ Absence kanalizace (ÚP) 
Vytvářet podmínky pro vybudování kanalizace a 

její napojení na ČOV. 

_Č_ Absence ČOV (ÚP) 
Vytvářet územní podmínky pro vybudování ČOV 

nebo napojení kanalizace na ČOV v jiné obci. 

_V_ Absence veřejné vodovodní sítě (ÚP) 
Vytvářet podmínky pro vybudování vodovodu a 

jeho napojení na zásobovací systém. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 
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Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 

Výskyt vodních zdrojů 

Absence zranitelných oblastí 

Relativně vysoký podíl vodních ploch 

Slabé stránky Existence aktivní zóny záplavového území 

Příležitosti  

Hrozby Ohroţení zastavěného území záplavami 

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Zhoršená kvalita ovzduší (imise) 

Existence starých ekologických zátěţí 

Příležitosti  

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěţí 

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Nedostatek chráněných prvků přírody 
Nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízká míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 
Přímé napojení na ţeleznici 
Poloha na silnici I. třídy 
Kanalizace napojená na ČOV 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky Dobré vybavení sociální a zdravotnickou infrastrukturou 

Slabé stránky 
Pokles počtu obyvatel na základě výrazně záporného 
migračního salda 
Vysoký index stáří 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky Rozvoj bytové výstavby 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

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

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky 
Významný zaměstnavatel 
Podprůměrná míra nezaměstnanosti 

Slabé stránky Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 

Příležitosti  

Hrozby Působení ekonomické krize 

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Regionální biokoridor 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Ppo_ Nedostatečná protipovodňová ochrana (ÚP) 
V Koncepci protipovodňové ochrany JČK byl 

vypracován návrh protipovodňového opatření. 

Ve výkresu 

problémů 

značeno 

šrafováním 

Nesoulad vymezení prvků ÚSES v ZÚR a v ÚP 

(ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_M_ Pokles počtu pracovních míst (ÚP)   

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 
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Okrouhlá Radouň 

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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky  

Slabé stránky 

Absence loţisek nerostných surovin 

Výskyt poddolovaných území 
Vysoký výskyt starých důlních děl 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů  

Absence aktivní zóny záplavového území 

Slabé stránky 
Existence zranitelných oblastí 

Nízký podíl vodních ploch 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěţí 

Příležitosti  

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěţí  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Minimální výskyt chráněných prvků přírody 
Nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Podprůměrná míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky Kanalizace napojená na ČOV 

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

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky Nárůst počtu obyvatel díky migraci obyvatel 

Slabé stránky 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  
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Bydlení 

Silné stránky Rozvoj bytové výstavby 

Slabé stránky Absence stavebních parcel 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky Nízký potenciál v cestovním ruchu 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky Nízká míra nezaměstnanosti 

Slabé stránky Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 

Příležitosti  

Hrozby  

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Poddolované území 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Nk_ Nedostatečné napojení obyvatel na kanalizaci (ÚP) 
Vytvářet podmínky pro dobudování kanalizace a 

napojení co největšího moţného počtu obyvatel. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_B_ 
Nedostatek stavebních parcel pro bytovou výstavbu 

(ÚP)  
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky 
Výskyt loţisek nerostných surovin 
Absence poddolovaných území 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Výskyt vodních ploch 
Absence zranitelných oblastí 

Slabé stránky 
Absence vodních zdrojů 
Existence aktivní zóny záplavového území 

Příležitosti  

Hrozby Ohroţení zastavěného území záplavami 

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky Absence starých ekologických zátěţí 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 
Chráněná krajinná oblast Třeboňsko, biosférická rezervace 
Velmi vysoký koeficient ekologické stability 
Urbanistické hodnoty 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky Vysoká míra zalesnění území 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 
Poloha na silnici I. třídy 
Kanalizace napojená na ČOV 

Slabé stránky 
Absence napojení na ţeleznici 
Absence plynofikace 

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky Nárůst počtu obyvatel (díky kladnému migračnímu saldu) 

Slabé stránky 
Vysoký index stáří 
Nedostačující sociální a zdravotnická infrastruktura 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby 
Vysoký podíl osob v produktivním věku – hrozba do budoucna 
z hlediska procesu stárnutí obyvatelstva 
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Bydlení 

Silné stránky Rozvoj bytové výstavby 

Slabé stránky Vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

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

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky Podprůměrná míra nezaměstnanosti 

Slabé stránky Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 

Příležitosti  

Hrozby  

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Regionální biokoridor 

► Chráněná krajinná oblast 

► Biosférická rezervace 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

Ve výkresu 

problémů 

značeno 

šrafováním 

Nesoulad vymezení prvků ÚSES v ZÚR a v ÚP 

(ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_P_ Absence plynofikace (ÚP) 

Vytvářet podmínky pro plynofikaci a usilovat o co 

největší napojení domácností na plynové 

přípojky. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky 
Výskyt loţisek nerostných surovin 
Absence poddolovaných území 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky Výskyt vodních zdrojů 

Slabé stránky 
Existence aktivní zóny záplavového území 
Omezená rozloha vodních ploch 
Existence zranitelných oblastí 

Příležitosti  

Hrozby Ohroţení zastavěného území záplavami 

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěţí 

Příležitosti  

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěţí  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 
Vysoký podíl chráněných ploch (CHKO Třeboňsko, 
NATURA 2000, biosférická rezervace) 

Slabé stránky 
Nedostatek chráněných prvků přírody 
Nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Podprůměrná míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky Kanalizace napojená na ČOV 

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

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky Nárůst počtu obyvatel (díky migraci obyvatel) 

Slabé stránky 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  
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Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízký rozvoj bytové výstavby 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky Potenciál v cestovním ruchu 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 

Slabé stránky Vysoká míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hrozby Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Regionální biokoridor 

► Chráněná krajinná oblast 

► NATURA 2000 

► Biosférická rezervace 

► Elektrické vedení velmi vysokého napětí 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

SUZ25 
Zastavitelná plocha zasahuje do regionálního 

biokoridoru (ÚP) 
 

Ve výkresu 

problémů 

značeno 

šrafováním 

Nesoulad vymezení prvků ÚSES v ZÚR a v ÚP 

(ÚP) 
 

U13 
Na území obce nenavazuje průběh ÚSES z obce 

Hatín (ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_N_ Vysoká míra nezaměstnanosti (ÚP)  

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Absence zranitelných oblastí 

Absence aktivní zóny záplavového území 

Slabé stránky 
Nízký podíl vodních ploch 

Absence vodních zdrojů 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky Absence starých ekologických zátěţí 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky NATURA 2000 

Slabé stránky Nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízká míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky Vybudovaná kanalizace 

Slabé stránky 

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

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Vysoký index stáří 
Nedostačující vybavení sociální a zdravotnickou infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  
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Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Nízký rozvoj bytové výstavby 
Vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky Kulturní hodnoty – paměť místa 

Slabé stránky Nízký potenciál v cestovním ruchu 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky Vysoká míra podnikatelské aktivity v obci 

Slabé stránky Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hrozby Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Významné limity na území obce 

► NATURA 2000 

► Elektrické vedení velmi vysokého napětí 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

HZ2 Silnice I. třídy prochází zastavěným územím (ZÚR).  

U14 
Na území obce nenavazuje průběh ÚSES z obce 

Újezdec (ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_P_ Absence plynofikace (ÚP) 

Vytvářet podmínky pro plynofikaci a usilovat o co 

největší napojení domácností na plynové 

přípojky. 

_Č_ Absence ČOV (ÚP) 
Vytvářet územní podmínky pro vybudování ČOV 

nebo napojení kanalizace na ČOV v jiné obci. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 

 



- 97 - 

 
© PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o., 2012 

 

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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky 
Výskyt loţisek nerostných surovin 
Absence poddolovaných území 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 

Výskyt vodních zdrojů 
Výskyt vodních ploch 
Absence zranitelných oblastí 
Absence aktivní zóny záplavového území 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěţí 

Příležitosti  

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěţí  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 
Nadprůměrné kulturní dědictví 
NATURA 2000, přírodní památka 

Slabé stránky Nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Podprůměrná míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky Kanalizace napojená na ČOV 

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

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Pokles počtu obyvatel 
Nedostatečná vybavenost sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  
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Bydlení 

Silné stránky Rozvoj výstavby bytových domů 

Slabé stránky Stagnace výstavby rodinných domů 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 
Velký turistický potenciál 
Významné kulturní hodnoty území - zámek Červená Lhota, 
zámek Pluhův Ţďár, lidová architektura – Pohoří 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky 
Významný zaměstnavatel 
Podprůměrná míra nezaměstnanosti 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby Působení ekonomické krize 

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Regionální biokoridor 

► NATURA 2000 

► Elektrické vedení velmi vysokého napětí 

► Velmi vysokotlaký plynovod 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

HZ14 
Silnice II. třídy prochází zastavěným územím 

(ÚP). 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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Polště 

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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Vysoký podíl vodních ploch 
Výskyt vodních zdrojů 
Absence aktivní zóny záplavového území 

Slabé stránky Existence zranitelných oblastí 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky Absence starých ekologických zátěţí 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Absence chráněných prvků přírody 
Relativně nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízká míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky  

Slabé stránky 

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

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 
Růst počtu obyvatel (díky kladnému migračnímu saldu) 
Nízký index stáří 

Slabé stránky 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  
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Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízký rozvoj bytové výstavby 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízký turistický potenciál 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 

Slabé stránky Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hrozby Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Významné limity na území obce 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_P_ Absence plynofikace (ÚP) 

Vytvářet podmínky pro plynofikaci a usilovat o co 

největší napojení domácností na plynové 

přípojky. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Výskyt vodních ploch 
Výskyt vodních zdrojů 
Absence aktivní zóny záplavového území 

Slabé stránky Existence zranitelných oblastí 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěţí 

Příležitosti  

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěţí  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Nedostatek chráněných prvků přírody 
Relativně nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Podprůměrná míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky Poloha na silnici II. třídy 

Slabé stránky 
Absence napojení na ţeleznici 
Špatná dopravní dostupnost 
Absence kanalizace napojené na ČOV 

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 
Růst počtu obyvatel (díky kladnému migračnímu saldu) 
Dostatečná vybavenost sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Slabé stránky  

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  
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Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízký rozvoj bytové výstavby 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

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

Slabé stránky Nízký turistický potenciál 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky Mírně nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Ppo_ Nedostatečná protipovodňová ochrana (ÚP) 
V Koncepci protipovodňové ochrany JČK byl 

vypracován návrh protipovodňového opatření. 

UZ8 
Silnice II. třídy prochází záplavovou oblastí stoleté 

vody (ZÚR) 
 

U15 
Za hranicí obce na území obce Strmilov 

nenavazuje průběh ÚSES (ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_K_ Absence kanalizace (ÚP) 
Vytvářet podmínky pro vybudování kanalizace a 

její napojení na ČOV. 

_Č_ Absence ČOV (ÚP) 
Vytvářet územní podmínky pro vybudování ČOV 

nebo napojení kanalizace na ČOV v jiné obci. 

SZTI8 
Zastavitelná plocha je v konfliktu se záměry 

technické infrastruktury (ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Absence loţisek nerostných surovin 
Výskyt poddolovaných území 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Absence zranitelných oblastí 
Absence aktivní zóny záplavového území 

Slabé stránky 
Nízký podíl vodních ploch 
Absence vodních zdrojů 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěţí 

Příležitosti  

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěţí  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 
Vysoký podíl chráněných prvků a ploch (CHKO Třeboňsko, 
přírodní park, NATURA 2000, přírodní rezervace, biosférická 
rezervace) 

Slabé stránky Relativně nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Podprůměrná míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 
Poloha na silnici II. třídy 
Kanalizace napojená na ČOV (kořenová ČOV) 

Slabé stránky 
Absence napojení na ţeleznici 
Špatná dopravní dostupnost 

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky Růst počtu obyvatel (díky kladnému migračnímu saldu) 

Slabé stránky 

Záporný přirozený přírůstek 
Vysoký index stáří 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky Rozvoj bytové výstavby 

Slabé stránky Vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 
Kulturní hodnoty území 
VPZ – lidová architektura 

Slabé stránky Nízký turistický potenciál 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hrozby Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Významné limity na území obce 

► Regionální biokoridor 

► Chráněná krajinná oblast 

► Přírodní park 

► Přírodní rezervace 

► NATURA 2000 

► Biosférická rezervace 

► Poddolované území 

► Elektrické vedení velmi vysokého napětí 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

Ve výkresu 

problémů 

značeno 

šrafováním 

Nesoulad vymezení prvků ÚSES v ZÚR a v ÚP 

(ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_N_ Vysoká míra nezaměstnanosti (ÚP)  

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 
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Ratiboř 

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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Relativně vysoký podíl vodních ploch 
Absence aktivní zóny záplavového území 

Slabé stránky 
Absence vodních zdrojů 
Existence zranitelných oblastí 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěţí 

Příležitosti  

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěţí  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 
Vysoký podíl chráněných prvků a ploch (CHKO Třeboňsko, 
NATURA 2000, biosférická rezervace, přírodní památka) 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízká míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 
Kanalizace napojená na ČOV (uvedeno do provozu v roce 
2011) 

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

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Vysoký index stáří 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  
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Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízký rozvoj bytové výstavby 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

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

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Významné limity na území obce 

► Regionální biokoridor 

► Chráněná krajinná oblast 

► NATURA 2000 

► Biosférická rezervace 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

SUZ15 
Zastavitelná plocha zasahuje do ptačí oblasti 

NATURA 2000 (ÚP) 
 

Ve výkresu 

problémů 

značeno 

šrafováním 

Nesoulad vymezení prvků ÚSES v ZÚR a v ÚP 

(ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky 
Výskyt loţisek nerostných surovin 
Absence poddolovaných území 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Výskyt vodních ploch  
Výskyt vodních zdrojů 

Slabé stránky 
Existence aktivní zóny záplavového území 
Existence zranitelných oblastí 

Příležitosti  

Hrozby Ohroţení zastavěného území záplavami 

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky Absence starých ekologických zátěţí 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Minimální výskyt chráněných prvků přírody 
Relativně nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky Nadprůměrná míra zalesnění území 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 

Přímé napojení na ţeleznici 
Poloha na silnici I. a II. třídy 
Dobré dopravní napojení 
Kanalizace napojená na ČOV 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 
Růst počtu obyvatel především díky výrazně kladnému 
migračnímu saldu 
Nízký index stáří 

Slabé stránky 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky Rozvoj bytové výstavby 

Slabé stránky Absence stavebních parcel 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

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

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky 
Významný zaměstnavatel 
Vysoká míra podnikatelské aktivity 

Slabé stránky Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hrozby 
Působení ekonomické krize 
Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Regionální biokoridor 

► Elektrické vedení velmi vysokého napětí 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Ppo_ Nedostatečná protipovodňová ochrana (ÚP) 
V Koncepci protipovodňové ochrany JČK byl 

vypracován návrh protipovodňového opatření. 

SUZ27 
Zastavitelná plocha zasahuje do regionálního 

biokoridoru (ÚP) 
 

SUZ8 
Zastavitelná plocha zasahuje do záplavové 

oblasti stoleté vody (ÚP) 
 

Ve výkresu 

problémů 

značeno 

šrafováním 

Nesoulad vymezení prvků ÚSES v ZÚR a v ÚP 

(ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Výskyt vodních ploch 
Absence aktivní zóny záplavového území 

Slabé stránky 
Existence zranitelných oblastí 
Absence vodních zdrojů 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěţí 

Příležitosti  

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěţí 

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 
Unikátní oblast chráněné přírody (CHKO Třeboňsko, 
NATURA 2000, biosférická rezervace) 

Slabé stránky Nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízká míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky Kanalizace napojená na ČOV (kořenová ČOV) 

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

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky Nízký index stáří 

Slabé stránky Nedostačující sociální a zdravotnickou infrastruktura 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  
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Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky Stagnace bytové výstavby 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 
Kulturní hodnoty – paměť místa 
Nemovitá památka 

Slabé stránky Nízký turistický potenciál 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hrozby Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Významné limity na území obce 

► Chráněná krajinná oblast 

► NATURA 2000 

► Biosférická rezervace 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

SUZ16 Zastavitelná plocha zasahuje do ptačí oblasti 

NATURA 2000 (ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Nk_ Nedostatečné napojení obyvatel na kanalizaci (ÚP) 
Vytvářet podmínky pro dobudování kanalizace a 

napojení co největšího moţného počtu obyvatel. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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Rosička 

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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky Absence aktivní zóny záplavového území 

Slabé stránky 
Nízký podíl vodních ploch 
Existence zranitelných oblastí 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky Absence starých ekologických zátěţí 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Absence chráněných prvků přírody 
Nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Podprůměrná míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky Poloha na silnici II. třídy 

Slabé stránky 
Absence napojení na ţeleznici 
Špatná dopravní dostupnost 
Absence kanalizace napojené na ČOV 

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 

Pokles počtu obyvatel 
Vysoký index stáří 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  
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Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Stagnace bytové výstavby  
Vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky Relativně vysoký podíl objektů individuální rodinné rekreace 

Slabé stránky Nízký turistický potenciál 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Nízká míra podnikatelské aktivity 
Pokles počtu obsazených pracovních míst 

Příležitosti  

Hrozby  

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Regionální biokoridor 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Č_ Absence ČOV (ÚP) 
Vytvářet územní podmínky pro vybudování ČOV 

nebo napojení kanalizace na ČOV v jiné obci. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Výskyt poddolovaných území 
Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky Výskyt vodních ploch 

Slabé stránky 
Absence vodních zdrojů 
Existence zranitelných oblastí 
Existence aktivní zóny záplavového území 

Příležitosti  

Hrozby Ohroţení zastavěného území záplavami 

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěţí 

Příležitosti  

Hrozby Odkládání rekultivace starých ekologických zátěţí 

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 
Přírodní park, přírodní rezervace, NATURA 2000, přírodní 
památka 
Velmi vysoký koeficient ekologické stability 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky Vysoká míra zalesnění území 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 
Poloha na silnici II. třídy 
Kanalizace napojená na ČOV 
Plynofikace nahrazena kotlem na biomasu 

Slabé stránky Absence napojení na ţeleznici 

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 
Dostatečná vybavenost sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Slabé stránky 
Pokles počtu obyvatel na základě výrazně záporného 
migračního salda 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  
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Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízký rozvoj bytové výstavby 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 
Vysoká turistická atraktivita 
Kulturní hodnoty území – paměť místa 
Lidová architektura 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Vysoká míra nezaměstnanosti v obci (nejvyšší v rámci SO 
ORP) 
Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 

Příležitosti  

Hrozby Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Nadregionální biokoridor 

► Regionální biokoridor 

► Přírodní park 

► Přírodní rezervace 

► NATURA 2000 

► Poddolované území 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Ppo_ Nedostatečná protipovodňová ochrana (ÚP) 
V Koncepci protipovodňové ochrany JČK byl 

vypracován návrh protipovodňového opatření. 

SUZ33 
Zastavitelná plocha zasahuje do přírodního parku 

(ÚP) 
 

SUZ14 
Zastavitelná plocha zasahuje do záplavové 

oblasti stoleté vody (ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_P_ Absence plynofikace (ÚP) 

Vytvářet podmínky pro plynofikaci a usilovat o co 

největší napojení domácností na plynové 

přípojky. 

SZTI12 
Zastavitelná plocha je v konfliktu se záměry 

technické infrastruktury (ÚP) 
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Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_N_ Vysoká míra nezaměstnanosti (ÚP)  

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Výskyt loţisek nerostných surovin 

Slabé stránky Výskyt poddolovaných území 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky Omezená rozloha vodních ploch 

Slabé stránky 
Existence zranitelných oblastí 
Existence aktivní zóny záplavového území 
Absence vodních zdrojů 

Příležitosti  

Hrozby Ohroţení zastavěného území záplavami 

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěţí 

Příležitosti  

Hrozby Odkládání rekultivace starých ekologických zátěţí 

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 

Vysoký podíl chráněných prvků a ploch (CHKO Třeboňsko, 
přírodní park, přírodní rezervace, NATURA 2000, biosférická 
rezervace) 
Vysoký koeficient ekologické stability 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky Vysoká míra zalesnění území 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 

Poloha na silnici I. a II. třídy 
Absence napojení na ţeleznici 
Dobrá dopravní dostupnost 
Kanalizace napojená na ČOV 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 
Růst počtu obyvatel (díky kladnému migračnímu saldu) 
Dostatečná vybavenost sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Slabé stránky 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Příležitosti  

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky Rozvoj bytové výstavby 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

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

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hrozby Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Nadregionální biokoridor 

► Regionální biokoridor 

► Chráněná krajinná oblast 

► Přírodní park 

► Přírodní rezervace 

► NATURA 2000 

► Biosférická rezervace 

► Poddolované území 

► Elektrické vedení velmi vysokého napětí 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

SDZ20 
Záměr silnice I. třídy prochází ochranným 

pásmem vodního zdroje (ZÚR) 
 

SDZ26 
Záměr silnice I. třídy prochází přírodním parkem 

(ZÚR) 
 

SUZ13 
Zastavitelná plocha zasahuje do záplavové 

oblasti stoleté vody (ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 
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Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

SZTI2 
Zastavitelná plocha je v konfliktu se záměry 

technické infrastruktury (ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky Výskyt vodních zdrojů 

Slabé stránky 

Existence zranitelných oblastí 

Nízký podíl vodních ploch 

Existence aktivní zóny záplavového území 

Příležitosti  

Hrozby Ohroţení zastavěného území záplavami 

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěţí 

Příležitosti  

Hrozby Odkládání rekultivace starých ekologických zátěţí 

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 
Chráněné plochy a prvky přírody (přírodní park, přírodní 

památka) 

Slabé stránky Relativně nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Podprůměrná míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 
Poloha na silnici I. a II. třídy 
Dobrá dopravní dostupnost 
Kanalizace napojená na ČOV 

Slabé stránky Absence napojení na ţeleznici 

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 
Dostatečná vybavenost sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Slabé stránky 
Pokles počtu obyvatel především na základě výrazně 
záporného přirozeného přírůstku 
Vysoký index stáří 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  
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Bydlení 

Silné stránky Rozvoj výstavby bytových domů 

Slabé stránky Stagnace výstavby rodinných domů 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 

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

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky Významný zaměstnavatel 

Slabé stránky 
Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hrozby 
Působení ekonomické krize 
Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Regionální biokoridor 

► Přírodní park 

► Velmi vysokotlaký plynovod 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Ppo_ Nedostatečná protipovodňová ochrana (ÚP) 
V Koncepci protipovodňové ochrany JČK byl 

vypracován návrh protipovodňového opatření. 

HZ6 
Silnice I. třídy prochází zastavěným územím 

(ZÚR). 
 

UZ7 
Silnice I. třídy prochází záplavovou oblastí stoleté 

vody (ZÚR) 
 

UZ9 
Silnice II. třídy prochází záplavovou oblastí 

stoleté vody (ZÚR) 
 

Ve výkresu 

problémů 

značeno 

šrafováním 

Nesoulad vymezení prvků ÚSES v ZÚR a v ÚP 

(ÚP) 
 

U12 
Za hranicí obce na území obce Nová Olešná 

nenavazuje průběh ÚSES (ÚP) 
 

U1 
Za hranicí obce na území obce Bednáreček 

nenavazuje průběh ÚSES (ÚP) 
 

U15 
Na území obce nenavazuje průběh ÚSES z obce 

Popelín (ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 
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Dopravní a technická infrastruktura: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Vysoký podíl vodních ploch 
Výskyt vodních zdrojů 
Absence zranitelných oblastí 

Slabé stránky Existence aktivní zóny záplavového území 

Příležitosti  

Hrozby Ohroţení zastavěného území záplavami 

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky Absence starých ekologických zátěţí 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 
Mimořádná přírodní hodnota části území – NATURA 2000, 
přírodní rezervace 
Relativně vysoký koeficient ekologické stability 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Podprůměrná míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 

Přímé napojení na ţeleznici 
Poloha na silnici II. třídy 
Dobré dopravní napojení 
Vybudovaná kanalizace 

Slabé stránky Chybí napojení existující kanalizace na ČOV 

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 
Dostatečná vybavenost sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Slabé stránky 
Pokles počtu obyvatel (na základě výrazně záporného 
migračního salda) 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  
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Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízký rozvoj bytové výstavby 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 

Relativně vysoký podíl objektů individuální rodinné rekreace 
Potenciál v turistickém ruchu 
Kulturní hodnoty – paměť místa 
Region lidové architektury – Stříţovice 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky Významný zaměstnavatel 

Slabé stránky 
Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hrozby 
Působení ekonomické krize  
Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Regionální biokoridor 

► Přírodní rezervace 

► NATURA 2000 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Ppo_ Nedostatečná protipovodňová ochrana (ÚP) 
V Koncepci protipovodňové ochrany JČK byl 

vypracován návrh protipovodňového opatření. 

Ve výkresu 

problémů 

značeno 

šrafováním 

Nesoulad vymezení prvků ÚSES v ZÚR a v ÚP 

(ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Č_ Absence ČOV (ÚP) 
Vytvářet územní podmínky pro vybudování ČOV 

nebo napojení kanalizace na ČOV v jiné obci. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů 

Absence aktivní zóny záplavového území 

Slabé stránky 
Nízký podíl vodních ploch 

Existence zranitelných oblastí 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky Absence starých ekologických zátěţí 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Nedostatek chráněných prvků přírody 
Relativně nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Podprůměrná míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 
Poloha na silnici II. třídy 
Kanalizace napojená na ČOV 

Slabé stránky Absence napojení na ţeleznici 

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Vysoký index stáří 
Nedostatečná vybavenost sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby 
Vysoký podíl osob v produktivním věku – hrozba do budoucna 
z hlediska procesu stárnutí obyvatelstva 
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Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízký rozvoj bytové výstavby 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky Nízký turistický potenciál  

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Vysoká míra nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hrozby Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Regionální biokoridor 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Ppo_ Nedostatečná protipovodňová ochrana (ÚP) 
V Koncepci protipovodňové ochrany JČK byl 

vypracován návrh protipovodňového opatření. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 



- 128 - 

 
© PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o., 2012 

 

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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 

Vysoký podíl vodních ploch 

Absence zranitelných oblastí 

Absence aktivní zóny záplavového území 

Slabé stránky Absence vodních zdrojů 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky Absence starých ekologických zátěţí 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky NATURA 2000 

Slabé stránky Nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Podprůměrná míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 

Přímé napojení na ţeleznici 
Poloha na silnici I. třídy 
Dobré dopravní napojení 
Kanalizace napojená na ČOV (kořenová ČOV) 

Slabé stránky Absence plynofikace 

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky Růst počtu obyvatel 

Slabé stránky 
Vysoký index stáří 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  



- 129 - 

 
© PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o., 2012 

Bydlení 

Silné stránky 
Rozvoj bytové výstavby  
Vysoké zastoupení novostaveb 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

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

Slabé stránky Nízký turistický potenciál 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky Nízká míra nezaměstnanosti 

Slabé stránky Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 

Příležitosti  

Hrozby  

Významné limity na území obce 

► NATURA 2000 

► Elektrické vedení velmi vysokého napětí 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

U14 
Za hranicí obce na území obce Pleše nenavazuje 

průběh ÚSES (ÚP) 
 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_P_ Absence plynofikace (ÚP) 

Vytvářet podmínky pro plynofikaci a usilovat o co 

největší napojení domácností na plynové 

přípojky. 

SZD2 
Zastavitelná plocha je v konfliktu se záměrem 

silnice I. třídy (ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Absence zranitelných oblastí 
Absence aktivní zóny záplavového území 

Slabé stránky 
Omezená rozloha vodních ploch 
Absence vodních zdrojů 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky Absence starých ekologických zátěţí 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 
Chráněné plochy a prvky přírody (NATURA 2000, přírodní 
památka) 
Relativně vysoký koeficient ekologické stability 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky Vysoká míra zalesnění území 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 

Přímé napojení na ţeleznici 
Poloha na silnici I. třídy 
Dobré dopravní napojení 
Kanalizace napojená na ČOV 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky Nízký index stáří 

Slabé stránky 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  
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Bydlení 

Silné stránky Rozvoj bytové výstavby 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 
Potenciál v cestovním ruchu 
Významná stavba 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky 
Významný zaměstnavatel 
Nízká míra nezaměstnanosti 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby Působení ekonomické krize 

Významné limity na území obce 

► Regionální biokoridor 

► NATURA 2000 

► Elektrické vedení velmi vysokého napětí 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Svč_ 
Střet záměru vodovodu vymezeného v ZÚR se 

stávající ČOV  (ZÚR) 
 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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Vícemil 
Pozn.: Data pouţitá k formulaci SWOT analýz, vyváţenosti témat dle pilířů, významných limitů a problémů k 

řešení v rámci ÚPD jsou aktuální k 1. 11. 2012. Územní plán obce Vícemil, který můţe obsahovat některá data 

v aktuálnější podobě, nabyl účinnosti dne 13. 11. 2012. 

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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů 
Absence zranitelných oblastí 
Absence aktivní zóny záplavového území 

Slabé stránky Nízký podíl vodních ploch 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky Absence starých ekologických zátěţí 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Absence chráněných prvků přírody 
Nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Podprůměrná míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky  

Slabé stránky 

Absence silnic I. a II. třídy 
Absence napojení na ţeleznici 
Špatná dopravní dostupnost 
Absence plynofikace 
Absence kanalizace napojené na ČOV 

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Pokles počtu obyvatel 
Nedostatečná vybavenost sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky Stagnace bytové výstavby 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky Relativně vysoký podíl objektů individuální rodinné rekreace 

Slabé stránky Nízký potenciál v cestovním ruchu 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 

Příležitosti  

Hrozby  

Významné limity na území obce 

► Regionální biokoridor 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_P_ Absence plynofikace (ÚP) 

Vytvářet podmínky pro plynofikaci a usilovat o co 

největší napojení domácností na plynové 

přípojky. 

_K_ Absence kanalizace (ÚP) 
Vytvářet podmínky pro vybudování kanalizace a 

její napojení na ČOV. 

_Č_ Absence ČOV (ÚP) 
Vytvářet územní podmínky pro vybudování ČOV 

nebo napojení kanalizace na ČOV v jiné obci. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 



- 134 - 

 
© PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o., 2012 

 

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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Vysoký podíl vodních ploch 
Absence zranitelných oblastí 
Absence aktivní zóny záplavového území 

Slabé stránky Absence vodních zdrojů 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěţí 

Příležitosti  

Hrozby Odkládání rekultivace starých ekologických zátěţí 

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Absence chráněných prvků přírody 
Nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízká míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky V současnosti se buduje kanalizace s napojením na ČOV 

Slabé stránky 

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

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 

Stagnace počtu obyvatel 
Vysoký index stáří 
Nedostatečná vybavenost sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Stagnace bytové výstavby 
Vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 
Kulturní hodnoty – paměť místa 
Nemovitá památka 

Slabé stránky Nízký potenciál v cestovním ruchu 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky 
Vysoká míra podnikatelské aktivity v obci 
Nízká míra nezaměstnanosti 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Významné limity na území obce 

► Velmi vysokotlaký plynovod 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_P_ Absence plynofikace (ÚP) 

Vytvářet podmínky pro plynofikaci a usilovat o co 

největší napojení domácností na plynové 

přípojky. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_B_ 
Nedostatek stavebních parcel pro bytovou výstavbu 

(ÚP)  
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Absence zranitelných oblastí 
Absence aktivní zóny záplavového území 

Slabé stránky 
Velmi nízký podíl vodních ploch 
Absence vodních zdrojů 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky Absence starých ekologických zátěţí 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  

Slabé stránky Nedostatek chráněných prvků přírody 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky Vysoká míra zalesnění území 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky Poloha na silnici I. třídy 

Slabé stránky 

Absence napojení na ţeleznici 
Absence veřejné vodovodní sítě 
Absence plynofikace 
Absence kanalizace napojené na ČOV 

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 

Pokles počtu obyvatel (především díky zápornému 
přirozenému přírůstku) 
Vysoký index stáří 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Stagnace bytové výstavby  
Vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky Relativně vysoký podíl objektů individuální rodinné rekreace 

Slabé stránky Nízký turistický potenciál 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky Velmi nízká míra nezaměstnanosti 

Slabé stránky Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 

Příležitosti  

Hrozby  

Významné limity na území obce 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_P_ Absence plynofikace (ÚP) 

Vytvářet podmínky pro plynofikaci a usilovat o co 

největší napojení domácností na plynové 

přípojky. 

_K_ Absence kanalizace (ÚP) 
Vytvářet podmínky pro vybudování kanalizace a 

její napojení na ČOV. 

_Č_ Absence ČOV (ÚP) 
Vytvářet územní podmínky pro vybudování ČOV 

nebo napojení kanalizace na ČOV v jiné obci. 

_V_ Absence veřejné vodovodní sítě (ÚP) 
Vytvářet podmínky pro vybudování vodovodu a 

jeho napojení na zásobovací systém. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 



- 138 - 

 
© PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o., 2012 

 

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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Relativně vysoký podíl vodních ploch  
Absence aktivní zóny záplavového území 

Slabé stránky 
Absence vodních zdrojů 
Existence zranitelných oblastí 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky Absence starých ekologických zátěţí 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Absence chráněných prvků přírody 
Nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Podprůměrná míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky  

Slabé stránky 

Absence silnic I. a II. třídy 
Absence napojení na ţeleznici 
Špatná dopravní dostupnost 
Absence veřejné vodovodní sítě 
Absence plynofikace 
Absence kanalizace napojené na ČOV 

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky Nárůst počtu obyvatel díky kladnému migračnímu saldu 

Slabé stránky 
Vysoký index stáří 
Nedostatečná vybavenost sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky Rozvoj bytové výstavby 

Slabé stránky Vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízký turistický potenciál 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Relativně vysoká míra nezaměstnanosti 
Vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hrozby Zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných 

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Regionální biokoridor 

► Elektrické vedení velmi vysokého napětí 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

Ve výkresu 

problémů 

značeno 

šrafováním 

Nesoulad vymezení prvků ÚSES v ZÚR a v ÚP 

(ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_P_ Absence plynofikace (ÚP) 

Vytvářet podmínky pro plynofikaci a usilovat o co 

největší napojení domácností na plynové 

přípojky. 

_Nk_ Nedostatečné napojení obyvatel na kanalizaci (ÚP) 
Vytvářet podmínky pro dobudování kanalizace a 

napojení co největšího moţného počtu obyvatel. 

_Č_ Absence ČOV (ÚP) 
Vytvářet územní podmínky pro vybudování ČOV 

nebo napojení kanalizace na ČOV v jiné obci. 

_V_ Absence veřejné vodovodní sítě (ÚP) 
Vytvářet podmínky pro vybudování vodovodu a 

jeho napojení na zásobovací systém. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 



- 140 - 

 
© PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o., 2012 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_B_ 
Nedostatek stavebních parcel pro bytovou výstavbu 

(ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 

Absence zranitelných oblastí 

Absence aktivní zóny záplavového území 

Poměrně vysoký podíl vodních ploch 

Slabé stránky Absence vodních zdrojů 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky Absence starých ekologických zátěţí 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky NATURA 2000 

Slabé stránky 
Nedostatek chráněných prvků přírody 
Nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízká míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 

Přímé napojení na ţeleznici 
Poloha na silnici I. třídy 
Dobrá dopravní dostupnost 
Plánována výstavba ČOV 

Slabé stránky Absence plynofikace 

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky Nízký index stáří 

Slabé stránky 
Stagnace počtu obyvatel 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky Rozvoj bytové výstavby 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízký turistický potenciál 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky Nízká míra nezaměstnanosti 

Slabé stránky Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 

Příležitosti  

Hrozby  

Významné limity na území obce 

► NATURA 2000 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_P_ Absence plynofikace (ÚP) 

Vytvářet podmínky pro plynofikaci a usilovat o co 

největší napojení domácností na plynové 

přípojky. 

_Č_ Absence ČOV (ÚP) 
Vytvářet územní podmínky pro vybudování ČOV 

nebo napojení kanalizace na ČOV v jiné obci. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky 
Výskyt loţisek nerostných surovin 

Absence poddolovaných území 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů 

Absence zranitelných oblastí 

Slabé stránky 
Existence aktivní zóny záplavového území 

Omezená rozloha vodních ploch 

Příležitosti  

Hrozby Ohroţení zastavěného území záplavami 

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky Absence starých ekologických zátěţí 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky Přírodní park 

Slabé stránky 
Nedostatek chráněných prvků přírody 

Relativně nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky Podprůměrná míra zalesnění území 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky Kanalizace napojená na ČOV 

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

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 

Pokles počtu obyvatel díky zápornému migračnímu saldu 
Vysoký index stáří 
Nedostatečné vybavení sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky Stagnace bytové výstavby 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky  

Slabé stránky Nízký turistický potenciál 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 

Příležitosti  

Hrozby  

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Přírodní park 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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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 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných území 

Slabé stránky Absence loţisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky 
Výskyt vodních zdrojů 

Absence zranitelných oblastí 

Slabé stránky 
Poměrně nízký podíl vodních ploch 

Existence aktivní zóny záplavového území 

Příležitosti  

Hrozby Ohroţení zastavěného území záplavami 

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky Existence starých ekologických zátěţí 

Příležitosti  

Hrozby Odkládání rekultivace starých ekologických zátěţí 

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  

Slabé stránky Absence chráněných prvků přírody 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky Nadprůměrná míra zalesnění území 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 

Přímé napojení na ţeleznici 
Poloha na silnici I. třídy 
Dobré dopravní napojení 
Kanalizace napojená na ČOV 

Slabé stránky Absence plynofikace 

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky Nárůst počtu obyvatel (díky kladnému migračnímu saldu) 

Slabé stránky 
Vysoký index stáří 
Nedostatečná vybavenost sociální a zdravotnickou 
infrastrukturou 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí (popř. malých měst) 

Hrozby  
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Bydlení 

Silné stránky Rozvoj bytové výstavby 

Slabé stránky Vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky Potenciál v cestovním ruchu 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky 
Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity 
Podprůměrná míra nezaměstnanosti 
Zvyšující se počet obsazených pracovních míst 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Významné limity na území obce 

► Záplavové území 

► Regionální biokoridor 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

Ve výkresu 

problémů 

značeno 

šrafováním 

Nesoulad vymezení prvků ÚSES v ZÚR a v ÚP 

(ÚP) 
 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_P_ Absence plynofikace (ÚP) 

Vytvářet podmínky pro plynofikaci a usilovat o co 

největší napojení domácností na plynové 

přípojky. 

_Nk_ Nedostatečné napojení obyvatel na kanalizaci (ÚP) 
Vytvářet podmínky pro dobudování kanalizace a 

napojení co největšího moţného počtu obyvatel. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 

 


