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BĚLČICE

k. ú.: Bělčice, Hostišovice, Podruhlí, Tisov, Újezdec u Bělčic, Záhrobí, Závišín u Bělčic
sídla: Bělčice, Hostišovice, Hutě, Podruhlí, Tisov, Újezdec, Záhrobí, Závišín

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI
1) ZÁKLADNÍ INFORMACE
Tabulka 1: Obecná charakteristika města Bělčice 2015

Typ obce
Obec s rozšířenou působností
Pověřený obecní úřad
Pracoviště finančního úřadu
Katastrální pracoviště
Matriční úřad
Katastrální plocha (ha)
Počet katastrů
Počet částí obce
Nadmořská výška (m nad mořem)
První písemná zpráva (rok)

město
Blatná
Blatná
Blatná
Strakonice
Bělčice
3431,69
7
7
526
1243

2) POLOHA OBCE V ÚZEMÍ A HISTORICKÉ SOUVISLOSTI
Město Bělčice se nachází v severní částí správního obvodu na pomezí krajů Středočeského a Jihočeského.
Jedná se o třetí populačně největší obec ORP Blatná. Včetně osad bylo v tomto územním celku v roce 2015
evidováno 1 009 obyvatel. Rozlohou jsou Bělčice po Blatné druhou největší obcí správního obvodu – 3431,7
ha.
První zmínky o Bělčicích jako osadě se váží ke 12. století. Díky exponované poloze na královské silnici (také
Vintířova stezka) směřující od Šumavy, Sušice, dále na Březnici a do Prahy docházelo k poměrně rychlému
rozvoji osady, která byla na přelomu 15. a 16. století povýšena na město.
V současné době obcí prochází komunikace II/174, která působí jako spojnice dvou silnic I třídy (I/20 – České
Budějovice – Plzeň; I/19 Plzeň – Tábor, Pelhřimov), pokračující až k Milínu, kde se napojuje na D4 (směr
Praha). Bělčice jsou podobně jako ostatní obce a města na Blatensku výrazně ovlivněny vnitřní periferní
polohou na pomezí tří krajů (Středočeský, Plzeňský a Jihočeský). Projevem tohoto omezení je zejména
oslabení sociálního pilíře (zvyšující se index stáří, postupné vylidňování menších obcí a osad).

3) ANALÝZA ÚPD (VČETNĚ ÚS)

Katastrální území

Bělčice

Platné územní plány, regulační plány

V současné době
pořizované územní plány a
jejich změny

Územní plán sídelního útvaru Bělčice, r. 1996
Změna č. 1 ÚPnSÚ Bělčice, r. 2005
Změna č. 2 ÚPnSÚ Bělčice, r. 2007
Změna č. 3 ÚPnSÚ Bělčice, r. 2011

Záhrobí, Tisov, Újezdec u
Bělčic, Závišín u Bělčic,
Hostišovice, Podruhlí

NEMÁ PLATNOU ÚPD (částečně řešeno pouze
v rámci Změny č. 1 ÚPnSÚ Bělčice –

Územní plán Bělčice

protipovodňová opatření – vymezeno zastavěné
území)

4) VÝZNAMNÉ NEDOSTATKY V ÚPD
- chybějící textová část (chybí na ORP, SÚ, KÚ)
- zastaralost (plně nevyhovuje současně platným právním předpisům)

5) VYHODNOCENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ, POTŘEBA NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH
PLOCH, NEMOŽNOST VYUŽÍT JIŽ VYMEZENÉ ZASTAVITELNÉ PLOCHY
Tabulka 2: Vymezení zastavitelných ploch pro bydlení v platných ÚPD

Vymezeno v ÚPD

Název plochy

ÚPnSÚ Bělčice

bydlení

0,4

bydlení

0,1

bydlení

0,1

bydlení

0,2

bydlení

2,2

bydlení

0,3

bydlení

0,2

bydlení

0,2

bydlení

0,6

bydlení

0,6

bydlení

0,2

bydlení

0,1

bydlení

0,5

bydlení

0,7

bydlení – RD7

3,6

bydlení – RD2

0,2

bydlení – RD4

0,9

bydlení – RD5

0,8

bydlení – RD6

2,6

bydlení – 2Z

0,7

smíšená obytná – 2B

0,7

bydlení - B1

0,7

bydlení – B2

4,8

Změna č. 2 ÚPnSÚ Bělčice

Změna č. 3 ÚPnSÚ Bělčice

Rozloha (ha)

smíšená obytná – SV1
Celkem vymezeno k bydlení

2,4
23,8

Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení – předpoklad do roku 2028 dle urbanistické kalkulačky
URBANKA = cca 3 ha.

6) VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
A) VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Městem Bělčice prochází komunikace II/174 ve směru (Březnice, Milín, D4). V předchozí územně plánovací
dokumentaci byla navržena přeložka této komunikace odklánějící dopravu mimo obec. Od tohoto záměru
však bylo upuštěno a poslední Změnou č. 3 ÚPnSÚ Bělčice došlo k definitivnímu vypuštění i z územně
plánovací dokumentace.
Silniční síť je dále tvořena zejména silnicemi III. a nižších tříd.
Na území obce momentálně není uvažováno se záměry dopravní infrastruktury jako např. přeložky či
homogenizace komunikací.
Územím prochází železniční trať č. 203 spojující města Březnice a Strakonice. V oblasti železniční dopravy
rovněž nejsou evidovány žádné záměry týkající se případných úprav či stavby nových částí tratě.

B) VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Vodovodní síť
-

původní vodovod byl vybudován v roce 1974, druhá etapa výstavby se realizovala v roce 1985,
v témže roce se přistoupilo také k výstavbě vodojemu
- předpokládá se využití stávajícího vodovodu, bude probíhat obnova vodovodních řadů, ve
výhledu je třeba řešit posílení (rozšíření) vodních zdrojů a obnovu prameniště, vodovodní síť
v rámci nové bytové výstavby pravidelně rozšiřována v souladu s ÚPD
- provozovatelem vodovodu je ČEVAK, a. s.
Hostišovice, Podruhlí, Tisov, Újezdec, Závišín, Milčice
- v obcích je zásobování pitnou vodou především z domovních studní, toto zásobování
z individuálních zdrojů se předpokládá i do budoucnosti
Záhrobí
- provozovatelem vodovodu je obec Bělčice, předpokládá se využití stávajícího vodovodu, bude
probíhat rekonstrukce vodovodních řadů, ve výhledu rozšíření vodovodní sítě
Kanalizační síť
-

kanalizační síť budována v letech 1935 – 1995 jako jednotná, odvádějící dešťové a splaškové vody
na ČOV, pouze v části obce Nové sídliště je původní kanalizace využívána jako dešťová
- ČOV Bělčice vybudována v roce 1991, v roce 2008 provedena rekonstrukce a intenzifikace ČOV,
vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Závišínského potoka
- systém odkanalizování je nevyhovující, v rámci nové výstavby rozšiřování kanalizační sítě
- provozovatelem kanalizace je ČEVAK, a. s.
Hostišovice, Podruhlí, Tisov, Újezdec, Závišín, Záhrobí
- odpadní vody v obcích Hostišovice, Podruhlí, Tisov, Újezdec a Závišín jsou předčišťovány
v septicích a odtékají dále do kanalizace
- v obci Záhrobí, Závišín je provozovatelem kanalizace obec Bělčice

-

-

není investičně ani provozně výhodné pro všechny tyto místní části budovat ČOV a kanalizační
síť, proto bude nezbytné zajištění rekonstrukce stávajících jímek nebo výstavbu nových
akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod, popřípadě navržení:

společné ČOV pro obce Hostišovice a Podruhlí (ČOV na 100 EO s využitím stávající
kanalizace a rozšířením nové kanalizace)
 společné ČOV pro obce Újezdec a Záhrobí (ČOV na 150 EO s využitím stávající
kanalizace a rozšířením nové kanalizace)
 ČOV pro Závišín (ČOV na 100 EO s využitím stávající kanalizace a rozšířením nové
kanalizace
 v návrhu nového ÚP je prověřováno umístění ČOV pro obec Záhrobí
ČOV Březí – Tisov

C) VEŘEJNÉ OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Občanské vybavení obce je výhradně místního charakteru a slouží výhradně pro uspokojení potřeb
obyvatelům města a jeho osad.
Vzdělávání a výchova: mateřská škola, základní škola
Sociální služba a péče o rodinu: záměrem je vybudování domu pro seniory, záměr je plně v souladu se
současně platnou ÚPD
Zdravotní služby: v obci má ordinaci jeden praktický lékař a jeden zubař
Kulturu: v obci se nachází dům Ladislava Stehlíka, který funguje jako památník a muzeum
Veřejnou správu: budova městského úřadu
Obranu obyvatelstva: neřešeno

D) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A STRUKTURA ZÁSTAVBY
Hlavní významné veřejné prostranství představuje náměstí J. Kučery, zejména pak jeho část mezi budovou
Obecního úřadu a kostelem sv. Petra a Pavla, viz obrázek růst města Bělčice.
V osadách jsou významné veřejná prostranství tvořena zejména návesními prostory v centrální části sídel,
případně došlo k jejich druhotnému vytvoření zapříčiněným růstem obce – příkladem může být průjezdová
ulice.
Struktura zástavby vůči veřejným prostranství bývá zpravidla charakterizována orientací štítů do veřejného
prostoru. Stavby mají nejčastěji tvar U popř. L, v některých obcích nalezneme také zástavbu tvořenou
převážně obdélníkovými budovami.
Na následujícím obrázku 1 jsou jednoduše znázorněny významné veřejné prostory v sídlech, charakteristický
druh zástavby a zvýrazněné tvary budov, které převažují.

Obrázek 1: Ukázka charakteru a struktury zástavby

II. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
1) HODNOTY OBCE
A) HODNOTY PŘÍRODNÍ
EVL Újezdec – Dva malé rybníky asi 1 km jihozápadně od Újezdce, asi 9 km severozápadně od Blatné. EVL se
nachází v mozaikovité kulturní krajině s mnoha rybníky různých velikostí, menšími lesními celky a četnými
lesíky a „kazy“ uprostřed zemědělsky obdělávaných pozemků. Tato významná lokalita se momentálně
nachází ve velmi dobrém stavu. Při kontrolách lokality v letech 2004 a 2005 však bylo zjištěno vypuštění
minimálně 100 ks uměle odchovaných kachen divokých pro myslivecké účely na Planinský rybník. Pokud by
toto pokračovalo, mohlo by to lokalitu významně poškodit. Intenzifikace rybářského hospodářství, především
vysazování těžších rybích osádek a vyšších věkových stádií ryb mohou ohrožovat kuňky obecné, či způsobovat
vysoký zákal vody, což by vedlo k ústupu litorálních porostů.
EVL Závišínský potok – Jedná se asi o 10km úsek horního toku Závišínského potoka, na pomezí Středočeského
a Jihočeského kraje. Krajinná charakteristika je typická pro jižní okraj Brd a severní okraj Blatenska s mozaikou
lesních komplexů, luk, pastvin a polí, v jižní části s početnými menšími až středně velkými rybníky. Závišínský
potok je ve spodní části lemován poměrně širokou a často zaplavovanou nivou a je obýván vodní faunou
pstruhového pásma. Na území EVL se vyskytuje Vranka obecná. Zranitelnost lokality způsobují zejména
zásahy do údolní nivy a samotného koryta, dále hrozí komunální znečištěn, rybářské obhospodařování
a potenciální výstavba rybníků.
Významný krajinný prvek ze zákona Údolní niva podél Závišínského potoka – snažit se co nejvíce dodržovat
znění: VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich
obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést

k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo
takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména
umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a
nádrží a těžba nerostů.
Přírodní rezervace Újezdec – tato rezervace také nazývána Újezdec – Planinský rybník a Kozor. Místní krajina
je tvořena mozaikou vlhkých luk, drobních lesíků, křovin a částí kulturního smrkového porostu. Okolí rybníků
tvoří mozaikovitá kulturní krajina s mnoha rybníky různých velikostí, menšími lesními celky a četnými lesíky a
mezemi. Potenciálním problém je změna druhu a způsobu využití pozemků, čímž by mohlo dojít ke snížení
diverzity prostředí (nežádoucí je zalesňování lučních lad pří západním a severozápadním okraji Planinského
rybníka).
Přírodní památka Závišínský potok – tato památka je tvořena neregulovaným přirozeně meandrujícím
potokem o délce cca 1,2 km protékající kulturní krajinou s mozaikou kosených luk, lučních lad, polí
a drobných lesních porostů. Potenciální riziko představují okolní sídla, která se v povodí Závišínského potoka
nacházejí a to zejména kvůli možnému znečištění. Dalším zdrojem ohrožení pro tuto lokalitu je používání
organických hnojiv a chemických postřiků v nejbližším okolí této památky (problém komunální a zemědělské
znečištění). Nevhodná úprava říčního koryta či výstavba nových rybníků mohou způsobit možnou migrační
bariéru či nevhodný biotop – následné znečištění tekoucích vod bahnitými sedimenty a tepelným
znečištěním).
Památné stromy – Hostišovické lípy, Fiřtova lípa v Podruhlí, Huťská lípa
Další přírodně hodnotné lokality – Slepičí hora, Knežská hora, okolí Špalkové hory, Lipovice, Panský vrch
Jedná se o místa významných pohledů na město Bělčice, okolní osady a krajiny. Za jasného počasí lze
dohlédnout až na Šumavu. Tyto lokality jsou částečně zalesněné a tvoří poměrně ojedinělé zalesněné celky
v nejbližším okolí Bělčic, kolem kterých se převážně rozprostírají rozsáhlé půdní celky.

B) HODNOTY KULTURNÍ, CIVILIZAČNÍ A HISTORICKÉ
Keltské valy Bělčice – Čtyřúhelníkové valy (tzv. Viereckschanze, doba laténská, 200 př. Kr. až přelom
letopočtu) mladší a pozdní doby laténské pravděpodobně sloužily jako sídlo místní elity, jejíž postavení mohlo
souviset s rýžováním a zpracováním zlata na blízkých zlatonosných tocích (např. Závišínském potoce). Vazba
čtyřúhelníkových valů na oblasti získávání zlata je doložena i u jiných lokalit tohoto typu. V Bělčicích se
dochovala především západní a jižní strana valů s hrotitým příkopem, ostatní objekty jsou viditelné jen na
leteckých snímcích pomocí tzv. porostových příznaků. Nedaleko od Viereckschanze objevil archeologický
výzkum sídliště stejného období. Jedná se rovněž o významné vyhlídkové místo.
Areál fary:
Přízemní budova s polovalbovou střechou byla postavena na konci 17. století, změny v 19. a 20. století.
Exteriér budovy jednoduchý, dochoval se interiér a dispoziční řešení včetně konstrukcí (klenby, trámové
stropy, krov) a prvků (dveře, okna, kování).
Areál fary se nachází uprostřed obce, na severní straně náměstí J. Kučery a spolu s kostelem, sochou a kašnou
vytváří hodnotný urbanistický a architektonický celek v historické sídelní struktuře. Hospodářské budovy byly
ve druhé polovině 20. století nevhodně přestavěny a upraveny místním zemědělským družstvem. Budova
fary si uchovala svůj charakter, památkové hodnoty a historické a architektonické konstrukce dochované v
interiéru. Areál fary odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 a 42 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové
péči.
Uprostřed obce Bělčice na náměstí J. Kučery se nachází severním směrem od kostela sv. Petra a Pavla areál
fary čp. 1. Farní budova se nachází na vyvýšeném kamenném tarasu s rozlehlou předzahrádkou a oplocením
z kamenných pilířů a dřevěného plotu. Areál je tvořen farní přízemní budovou na obdélném půdorysu, která
je vstupním průčelím orientovaná do přilehlého náměstí a ke kostelu. Severním směrem od fary se nachází
hospodářské budovy - na východní straně stáje a na severu stodola. Hospodářské budovy - stáje a stodola
byly přestavěny na opravářské dílny bělčického zemědělského družstva. Přilehlý dvůr byl rovněž přizpůsoben

provozu družstva. Ve dvoře, u stájí a stodoly jsou přístavky, které jsou bez památkové ochrany, ale nacházejí
se na chráněném pozemku.
Kašna:
Menší kamenná kašna jednoduššího provedení je datována do roku 1893. Uprostřed kašny se nachází
litinový, nově rekonstruovaný, sloup pumpy. Kašna je situována ve středu obce, na náměstí J. Kučery.
Kamenná kašna je dokladem historického vývoje a původního způsobu zásobování obce vodou. Kašna je
provedena v jednoduchém architektonickém výrazu, ale i přesto se jedná o hodnotný příklad drobné
architektury z konce 19. století, který významně dotváří charakter náměstí a zhodnocuje své prostředí.
Kamenná kašna na náměstí odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 a 42 zákona č. 20/1987 Sb. o státní
památkové péči.
Uprostřed obce Bělčice, na náměstí J. Kučery se nachází kamenná kašna datována do roku 1893. Kašna je
situována západním směrem od kostela sv. Petra a Pavla. Památková ochrana se vztahuje na kašnu bez
pozemku.
Kostel sv. Petra a Pavla:
Kostel sv. Petra a Pavla byl postaven jako pozdně románsky kolem roku 1240. Počátekm 14. století vzniká
gotický presbytář, kolem roku 1515 dochází k zaklenutí lodě sklípkovou (diamantovou) klenbou. Dominantou
areálu je novogotická zvonice z roku 1863.
Areál kostela sv. Petra a Pavla situovaný ve středu obce, na náměstí a je cenným architektonickým a
urbanistickým prvkem v obci. Pseudogotická zvonice na západní straně areálu tvoří významný dominantní
prvek. Jedná se o architektonicky zajímavou stavbu, jednu z nejstarších na Blatensku, z první poloviny 13.
století s cennými interiéry, s dochovanými historickými konstrukcemi a hodnotnými architektonickými detaily
a stavebními prvky. Velmi hodnotná je pozdně gotická plochá sklípková klenba hvězdového vzorce se síťovými
spojkami mezi jednotlivými poli, svedené na štíhlý hranolový pilíř se zkosenými nárožími. Klenební vzorec je
shodný jako v Blatné a v Nezamyslicích u Sušice. Dále jsou cenné křížové a plackové klenby v kostele, podlahy
a zejména truhlářské a řemeslné prvky, jako jsou okna s vitráží, dveře a jejich kování. Památkově hodnotná
je pseudogotická hranolová věž z roku 1863, tvoří výraznou dominantu obce. Památková ochrana se vztahuje
na kostel s věží, který odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči.
V intravilánu obce je situován areál kostela sv. Petra a Pavla orientovaný západním průčelím do přilehlého
náměstí. Kostel se zvonicí tvoří dominantu obce. Areál kostela je tvořen vlastním kostelem sv. Petra a Pavla,
dále zvonicí na západní straně hřbitova, používaným hřbitovem, který obklopuje kostel ze všech stran a
ohradní zdí s bránou ohraničující hřbitov. Funkční součástí je i márnice na severní straně hřbitova, ale na ní
se nevztahuje památková ochrana.
Slovanské pohřebiště:
Raně středověké kostrové pohřebiště je datováno do průběhu 9. a počátku 10. století. Při archeologickém
výzkumu v roce 1934 bylo prozkoumáno devět hrobů, z jejichž výbavy pochází šperky, nástroje a keramické
nádoby.
Slovanské kostrové pohřebiště u čp. 193 je cenným pramenem pro poznání vývoje osídlení Bělčic v raném
středověku, zvláště ve vztahu k mladohradištnímu sídlišti na východním okraji obce a k románskému kostelu
sv. Petra a Pavla. Z patrně většího pohřebiště bylo v roce 1934 prozkoumáno pět hrobů, z jejichž pohřební
výbavy pochází soubor šperků, nástrojů a keramiky. Lokalitu lze datovat do průběhu 9. až na počátek 10.
století. Pohřebiště odpovídá pojetí památky podle § 2 a 42, zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.

Pohřebiště leží v nadmořské výšce 515 m na mírném J svahu klesajícím od návrší Slepičí hora (556,5 m) k
bezejmenné vodoteči pod obcí Bělčice. Jedná se o patrně ploché kostrové pohřebiště ze střední doby
hradištní, jehož část byla archeologicky prozkoumána v roce 1934.
Socha sv. Barbory:
Barokní socha sv. Barbory na architektonizovaném podstavci pochází z druhé poloviny 18. století ze sochařské
dílny v Dobré Vodě u Březnice. Socha je situována na protáhlém náměstí J. Kučery, před domem čp. 52.
Socha sv. Barbory je cenným dokladem drobné sakrální barokní architektury, působivě dotvářející vzhled
obce. Socha je ukázkou dobré sochařské produkce datované do druhé poloviny 18. století. Socha tak
odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Uprostřed obce Bělčice, na náměstí J. Kučery se nachází socha sv. Barbory. Socha je situována v ulicové části
náměstí, v blízkosti domu čp. 52. Socha je orientována východním směrem. Socha sv. Barbory stojí na
projmutém hranolovém kamenném podstavci. Památková ochrana se vztahuje na sochu bez pozemku.
Socha sv. Jana Nepomuckého:
Barokní socha sv. Jana Nepomuckého situovaná před kostelem sv. Petra a Pavla je datována do roku 1728 a
pochází ze sochařské dílny z Dobré Vody u Březnice. Socha stojí na architektonizovaném podstavci.
Socha sv. Jana Nepomuckého je nejen dokladem velmi rozšířené úcty k tomuto světci v 18. století i v pozdější
době, ale také ukázkou kvalitní barokní sochařské produkce datované do roku 1728. Pohledově exponovaná
socha na podstavci je cenným dokladem drobné sakrální architektury, působivě dotvářející vzhled obce.
Socha tak odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Uprostřed obce Bělčice, na náměstí J. Kučery se nachází socha sv. Jana Nepomuckého. Socha je situována
západním směrem od kostela sv. Petra a Pavla, na náměstí v upraveném prostoru. Socha sv. Jana
Nepomuckého stojí na hranolovém kamenném podstavci. Památková ochrana se vztahuje na sochu bez
pozemku.
Tvrziště Hrádek:
Tvrziště na Slepičí hoře je pozůstatkem sídla vladyckého rodu pánů z Bělčic, které bylo založeno před
polovinou 13. století. Zachovalo se z něj vyvýšené jádro s dvojicí valů a příkopem. Tvrz byla opuštěna na
přelomu 15. a 16. století.
Tvrziště Hrádek je pozůstatkem zaniklého feudálního sídla situovaného ve strategické poloze na okraji terasy
nad údolím potoka. Ze sídelně topografického hlediska je důležitá vazba starší tvrze na mladší sídlo
vybudované přímo ve vsi Bělčice. Založena byla patrně před polovinou 13. století místním vladyckým rodem
užívajícím nadále predikátu u Bělčic a k jeho opuštění dochází někdy na přelomu 15. a 16. století. Rozsahem
nevelké tvrziště se skládá z jádra chráněného dvojicí valů a příkopem. Tvrz, jejíž autenticita byla v novověku
částečně setřena terénními úpravami, odpovídá pojetí památky podle § 2 a 42, zákona č. 20/1987Sb. o státní
památkové péči.
Bělčické tvrziště leží v nadmořské výšce 510 m na Z okraji terasy pod návrším Slepičí hora (kóta 556,5 m) asi
1 km Z od historického jádra Bělčic. Jádro tvrze se nachází na krátkém trojúhelníkovitém výběžku, který vybíhá
směrem k Z do širokého údolí bezejmenného potoka, na němž se přímo pod tvrzištěm rozkládá rybník Hrádek.

D) HODNOTY ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ
Křížová kompozice sídla – hlavní kompoziční osa (červená barva) představuje růst sídla zejména do konce II.
světové války, v 20. století se začíná nejprve uplatňovat vedlejší kompoziční osa (modrá), která je kolmá na
osu hlavní. V druhé polovině 20. století dochází k růstu výstavby směrem na východ sídla.
Obrázek 2: Hlavní (červená) a vedlejší (modrá) kompoziční osa

Jako další významnou urbanistickou hodnotou může být poměrně zachovalá kompozice návesních prostorů
v některých osadách. Budovy (často statky a zemědělské usedlosti) jsou svými štíty orientovány směrem
k významnému veřejnému prostranství. Tato struktura není příliš narušena novodobou výstavbou.
Na následujících obrázcích je zobrazen růst města Bělčice od 19. století po současnost.

Obrázek 3: Růst města Bělčice znázorněný na Císařských otiscích, orotofoto mapě 50. léta a současných ortofoto snímcích

Obrázek 4: Pohled od Závišína – významně se uplatňující horizonty

Směrem od jihu (od hlavní příjezdové komunikace) je možné zhlédnout siluetu města Bělčice včetně
uplatňujících se horizontů. Na levé straně obrázku je vidět jistá rezerva ve vztahu k možným novým stavbám
(tak, aby nedocházelo k jejich přelévání přes horizont). Na pravé straně vidíme již významný limit v podobě
vzdáleného horizontu.

2) LIMITY K 12/2016
A) LIMITY GEOLOGICKÉ
Tabulka 3: Stará důlní díla - Bělčice

Označení
v mapě

Název lokality

Katastrální území

Ohlášení

Surovina

S12

Šachtice D

Újezdec u Bělčic

MŽP

ruda

S13

Jáma Na Vitenči

Újezdec u Bělčic

Diamo

ruda

S14

Šachtice č. IV

Újezdec u Bělčic

MŽP

ruda

S15

Šachtice č. III

Újezdec u Bělčic

Diamo

ruda

S16

Jáma Kněžská Hora

Újezdec u Bělčic

Diamo

ruda

S17

Šachtice č. I

Újezdec u Bělčic

MŽP

ruda

S18

Šachitce č. II

Újezdec u Bělčic

MŽP

ruda

S19

Štola Barbora

Újezdec u Bělčic

Diamo

ruda

S25

Jáma Na Borku

Újezdec u Bělčic

MŽP

ruda

Tabulka 4: Poddolovaná území - Bělčice

Označení
v mapě

Název lokality

Katastrální území

Surovina

P10

Újezdec u Bělčic

Újezdec u Bělčic

zlatonosná ruda

P11

Újezdec u Bělčic – Bělčická hora

Újezdec u Bělčic

zlatonosná ruda

P14

Újezdec u Bělčic – Na Vrchu

Újezdec u Bělčic/Závišín
u Bělčic

zlatonosná ruda

B) LIMITY VODNÍHO REŽIMU
Ochranná pásma vodních zdrojů – na území se nachází řada ochranných pásem vodních zdrojů. Největšího
rozsahu nabývá ochranné pásmo vodního zdroje – Závišínského potoka. Další ochranná pásma byla vyhlášena
pro jednotné zemědělské družstvo v Bělčic a jsou lokalizována (sever od Újezdce, Záhrobí, sever od města
Bělčice, jižně od města Bělčice, východně od lokality Ovčín, jižně od sídla Hostišovice, východně od sídla
Podruhlí, severně od sídla Tisov).
Záplavová území – na území je vymezeno záplavové území Závišínského potoka, hranice 5-ti, 20-ti a 100-leté
vody, aktivní zóna záplavového území. Záplavové území nezasahuje do zastavěného území a zastavitelných
ploch až na jednu výjimku. Touto výjimkou je lokalita „Lopatárna“.
Území zvláštní povodně pod vodním dílem – v katastrálním území Závišín u Bělčic je evidováno území zvláštní
povodně pod vodním dílem „Vellký Bělčický rybník“.

C) LIMITY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
MZCHÚ – podrobněji rozepsáno v kapitole přírodní hodnoty – přírodní památka Závišínský potok, přírodní
rezervace Újezdec
NATURA 2000 – podrobněji rozepsáno v kapitole přírodní hodnoty – EVL Újezdec, EVL Závišínský potok
ÚSES – ÚSES vyplývající z nadřazené krajské dokumentace:
RBK 277 (Drahenický vrch – Hliniční Vrch) – k. ú. Podruhlí, Hostišovice
RBC 852 Hliniční vrch – k. ú. Závišín u Bělčic
RBK 4000 Hliniční vrch – Střížovický vrch – k. ú. Závišín u Bělčic
VKP – na území je vyhlášen významný krajinný prvek ze zákona – Údolní niva Závišínského potoka
Oblast a místo krajinného rázu –
Oblast krajinného rázu – Blatensko
Místa krajinného rázu:
Bělčická pahorkatina – typická lesopolní krajina
Hvožďanská pahorkatina – východní část: převažující lesní komplex s výše položenými místy
a smíšenými lesy
Hvožďanská pahorkatina – západní část: mozaikovitá krajina, ve které se střídají vodní plochy,
pole, lesy
Mirovická pahorkatina – typická lesopolní oblast s absencí velkých vodních ploch, vyšší
nadmořská výška než Blatenská kotlina
Cílová charakteristika krajiny dle ZÚR:
Krajina rybniční:
Charakteristika krajiny: reliéf vrchovin a pahorkatin, zemědělská krajina je střídána s lesní
krajinou (lesy na 30-70 % plochy), výrazná struktura historické kulturní krajiny, potoční a říční
nivy, mokřady, lesní porosty se segmenty přírodě blízkých lesů, přírodě blízké louky
Cílová charakteristika krajiny: zachování tohoto typu krajiny
Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:

a) zachovat v nejvyšší možné míře stávající rozmanitost krajiny a dále tuto
rozmanitost podporovat doplňováním vhodných krajinných prvků, resp.
nepřipuštěním vymizení prvků stávajících (např. minimalizace záborů PUPFL)
b) podporovat retenční schopnost krajiny
c) územně plánovacími nástroji podpořit respektování znaků historicky kulturní
krajiny, cenných architektonických a urbanistických znaků sídel i jejich vhodnou
dostavbou
d) rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj
Krajina lesopolní:
Charakteristika krajiny: ploché pahorkatiny až vrchoviny, vysoké zornění, velké bloky orné
půdy, lesní porosty v plošně nevýznamných segmentech (do 30 plochy), skalní výchozy
(kamýky)
Cílová charakteristika krajiny: zachování charakteru tohoto typu krajiny
Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:
a) eliminovat zábor zemědělské půdy s vyšší třídou ochrany
b) při vhodných územních podmínkách podpořit zvýšení rozmanitosti krajiny
c) podporovat retenční schopnost krajiny
d) územně plánovacími nástroji podpořit respektování cenných architektonických a
urbanistických znaků sídel i jejich vhodnou dostavbou
e) rozvíjet cestovní ruch ve formáích příznivých pro udržitelný rozvoj
Významný vyhlídkový bod/lokalita - Slepičí hora, Knežská hora, okolí Špalkové hory, Lipovice, Panský vrch

D) LIMITY ZPF A PUPFL
Pozemky PUPFL nepředstavují významný limit pro rozvoj obce či některé záměry.
Významnějším limitem jsou pozemky ZPF – I. a II. třída ochrany ZPF. Nejúrodnější půdy se nacházejí na většině
správního území města Bělčice, proto představují v souvislosti se zákonem o ochraně zemědělského půdního
fondu významné omezení.

E) LIMITY KULTURNĚ HISTORICKÉ
Na správním území města Bělčice se nachází několik nemovitých kulturních památek a drobné sakrální
stavby. Žádný z těchto limitů nepředstavuje významné omezení pro veřejné či soukromé záměry či budoucí
rozvoj obce.

F) LIMITY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Na správním území města Bělčice není evidován záměr dopravní infrastruktury vyplývající z nadřazené
územně plánovací dokumentace.
Na správním území města Bělčice není evidován záměr dopravní infrastruktury, jež by představoval významný
limit v území.
Částečně limitující je procházející trať (respektive ochranné pásmo dráhy) ve směru Březnice – Blatná. Toto
ochranné pásmo limituje rozvoj města v jeho východní a jihovýchodní části.

G) LIMITY HYGIENY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Nebyly evidovány žádné významné limity z hlediska hygieny životního prostředí.

H) LIMITY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Produktovod: územím prochází produktovod
Plynovod: nachází se
Elektrická energie: nachází se vedení VN
Spoje: nachází se komunikační vedení včetně OP

3) ZÁMĚRY
Na správním území města Bělčice nejsou evidovány záměry neobsažené v ÚPD obce Bělčice

4) DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z PRŮZKUMŮ ÚZEMÍ A DALŠÍ DOSTUPNÉ
INFORMACE NAPŘ. STATISTICKÉ ÚDAJE
Tabulka 5: Základní statistické údaje o městu Bělčice v letech 2005 - 2015

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

992

1 007

1 002

1 018

1 015

1 007

1 017

1 017

1 020

1 012

1 009

Celkový
přírůstek počtu
obyvatel

10

15

-5

16

-3

-8

-4

-

3

-8

-3

Přirozený
přírůstek počtu
obyvatel

-4

4

1

-2

-1

-2

-

-5

-3

-4

-6

Migrační saldo

14

11

-6

18

-2

-6

-4

5

6

-4

3

Živě narození

7

11

11

10

9

9

11

5

7

9

12

Zemřelí

11

7

10

12

10

11

11

10

10

13

18

Přistěhovalí

32

33

23

37

23

20

21

26

29

25

21

Vystěhovalí

18

22

29

19

25

26

25

21

23

29

18

Věková
struktura 0-14
let

152

145

151

152

146

136

139

140

141

134

136

Věková
struktura 15-64
let

686

704

694

692

689

679

683

668

661

655

651

Vývoj počtu
obyvatel

Věková
struktura 65 a
více let
Index stáří

154

158

157

174

180

192

195

209

218

223

222

101,3

109,0

104,0

114,5

123,3

141,2

140,3

149,3

154,6

166,4

163,2

Tabulka 6: Druhy pozemků v letech 2014 - 2015

Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

31. 12.
2014

31. 12.
2015

3 431,52
1 963,50
1 407,12
43,02
0,84
512,52
1 468,02
1 043,96
178,95
35,49
209,62

3 431,69
1 956,16
1 412,17
41,28
0,84
501,87
1 475,53
1 047,62
179,34
35,50
213,06

Tabulka 7: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti

Podniky se
zjištěnou
aktivitou

Registrované
podniky
Celkem
A Zemědělství, lesnictví, rybářství
B-E Průmysl celkem
F Stavebnictví
G Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba
motorových vozidel
H Doprava a skladování
I Ubytování, stravování
a pohostinství
J Informační a komunikační činnosti
K Peněžnictví a pojišťovnictví
L Činnosti v oblasti nemovitostí
M Profesní, vědecké
a technické činnosti
N Administrativní a
podpůrné činnosti
O Veřejná správa
a obrana;
povinné sociální zabezpečení
P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče

206
45
25
38

105
27
15
21

29

8

4

1

8

5

.
7
3

.
3
1

8

2

2

.

6

3

2
.

2
.

R Kulturní, zábavní
a rekreační činnosti
S Ostatní činnosti
X nezařazeno

6

5

13
.

8
.

Tabulka 8: Podnikatelské subjekty podle právní formy

Registrované
podniky
Celkem
Fyzické osoby
Fyzické osoby
podnikající dle
živnostenského zákona
Fyzické osoby
podnikající dle jiného
než živnostenského zákona
Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
Obchodní společnosti
akciové společnosti
Družstva

Podniky se
zjištěnou
aktivitou

206
181

105
89

154

70

13

8

12
25
4
1
1

10
16
3
1
1

III. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
1) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA A SWOT ANALÝZA
Horninové prostředí a geologie
silné stránky

slabé stránky
1) existence plošných poddolovaných území
2) téměř celá oblast s vysokým radonovým rizikem
v podloží – vysoké riziko

příležitosti

hrozby

Vodní režim
silné stránky
1) výskyt povrchových i pozemních vodních zdrojů
2) absence zranitelných oblastí

příležitosti

slabé stránky
1) aktivní zóna záplavového území zasahuje do části
zastavěného území – Závišín u Bělčic

hrozby
1) možné ohrožení povodněmi

Hygiena životního prostředí
silné stránky
1) kvalita ovzduší není ohrožena

příležitosti

slabé stránky
1) výskyt starých ekologických zátěží
2) přítomnost skládky s umístěním nebezpečných látek
skupiny B

hrozby

1) možné znečištění z okolních sídel, používání organických
hnojiv a chemických postřiků, nevhodná úprava říčního
koryta

Ochrana přírody a krajiny
silné stránky
1) přítomnost EVL Natura 2000 a PP Závišínský potok, PP
Újezdec
2) kvalitní životní prostředí – zejména v okolí Závišínského
potoka

slabé stránky
1) takřka nevymezené prvky ÚSES - nefunkčnost

příležitosti

hrozby
1) možné znečištění z okolních sídel, používání organických
hnojiv a chemických postřiků, nevhodná úprava říčního
koryta

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
silné stránky
1) vyvážená mozaikovitá krajina – rovnoměrné zastoupení
lesů, zemědělské půdy a vodních ploch
2) nadprůměrný podíl lesů
3) výskyt nejúrodnějších půd I. a II. třídy ochrany ve
značném rozsahu

příležitosti

slabé stránky
1) v severovýchodní části obce mírné ohrožení půd vodní
erozí

hrozby
1) velké půdní celky mezi sídly Bělčice – Újezdec – Záhrobí
– Tisov, mohou být náchylnější k vodní erozi

Veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
silné stránky
1) dobrá dostupnost veřejnou dopravou – vlak, autobus,
dále dobré napojení směr Příbram - Blatná
2) přítomnost ČOV
3) existence vodovodu, kanalizace a plynovodu

příležitosti

slabé stránky
1) průjezd velkých zemědělských strojů Rožmitálskou ulicí
– hluk, otřesy, ničení komunikace
2) dožitý odpadní systém – stará kanalizace

hrozby

Sociodemografické podmínky
silné stránky
1) aktivní zájem o dění v obci – zájmové činnosti, spolky,
zapojení i dětí i důchodců
2) mírný nárůst počtu obyvatel
3) dlouhodobě migračně zisková obec
4) poměrně vyrovnaná bilance mezi porodností a
úmrtností

slabé stránky
1) absence zdravotnického zařízení (pouze dojíždí
zdravotní sestra) – velká vzdálenost ostatních středisek
(Příbram, Písek, Strakonice, Blatná)

příležitosti

hrozby

silné stránky

slabé stránky

Bydlení

1) sídelní struktura osad je poměrně zachovalá – není u
nich zaznamenán nevhodný rozvoj

příležitosti

1) v ÚPD předimenzovány plochy pro bydlení – přesto
vnímáno jako nedostatečné
2) deficit ve vymezení ploch občanského vybavení
3) zastaralá ÚPD – stěžuje podmínky pro rozvoj a novou
výstavbu
4) stagnace nové bytové výstavby

hrozby

Rekreace
silné stránky
1) přítomnost zahrádkářské oblasti

příležitosti
1) záměr na realizaci kongresového centra a golfového
hřiště severně od sídla Bělčice

slabé stránky
1) nedostatečné využití rekreačního potenciálu krajiny
2) absence ubytovacích zařízení pro návštěvníky
3) v zahrádkářské oblasti se nachází řada staveb nemající
charakter drobných zahradních domků – často
transformováno na trvalé bydlení

hrozby
1) transformace objektů pro zahrádkaření na objekty pro
trvalé bydlení

Hospodářské podmínky
silné stránky
1) třetí nejvýznamnější obec z hlediska počtu
registrovaných subjektů v rámci ORP – lokální centrum pro
své nejbližší zázemí
2) z hlediska ORP – nízký podíl vyjíždějících za prací –
přirozené pracovní lokální centrum
3) přítomnost zemědělského areálu – významný
zaměstnavatel, zajištění služeb stravování i pro okolní sídla

příležitosti
1) příchod významnějšího investora
2) další využití zemědělského areálu

slabé stránky
1) deficit ve vymezení ploch pro podnikání
2) absence volných pracovních míst
3) mírně nadprůměrný podíl počtu nezaměstnaných osob

hrozby

2) VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST
SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL.
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3) URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍCH
ZAHRNUJÍCÍ POŽADAVKY NA ODSTRANĚNÍ NEBO OMEZENÍ URBANISTICKÝCH,
DOPRAVNÍCH, HYGIENICKÝCH ZÁVAD, VZÁJEMNÝCH STŘETŮ ZÁMĚRŮ NA
PROVEDENÍ ZMĚN ÚZEMÍ A STŘETŮ TĚCHTO ZÁMĚRŮ S LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ,
SLABÝCH STRÁNEK, HROZEB, RIZIK SOUVISEJÍCÍCH S NEVYVÁŽENOSTÍ ÚZEMNÍCH
PODMÍNEK UDRŽITELNÉHO ROZVOJE.
Na území obce Bělčice nejsou evidovány žádné problémy.

