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CHOBOT

k. ú. : Chobot
sídla: Chobot, Újezd u Skaličan

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI
1) ZÁKLADNÍ INFORMACE
Tabulka 1: Obecná charakteristika obce Chobot 2015

Typ obce

obec

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)
Typ obce

Blatná
Blatná
Blatná
Strakonice
Bělčice
232,9,
1
2
453
1790
obec

2) POLOHA OBCE V ÚZEMÍ A HISTORICKÉ SOUVISLOSTI
Obec Chobot ležící 6,5 km severně od Blatné na západním okraji rybníka Labuť, je jednou
z nejmladších osad v okolí. Historie počátku této obce se začíná psát teprve v polovině 18. století a je
těsně spjata právě s tímto největším rybníkem na Blatensku.
V obci Chobot bylo v roce 2015 evidováno 50 obyvatel. Obec Chobot má nadmořskou výšku 453 m. n.
m.
Největší nabídku pracovních míst vytváří Blatná, jako větší sídlo regionu je zároveň i centrum
s nabídkou pracovních příležitostí pro své okolí.
První písemné potvrzení existence osady zvané Chobot se nachází v dochovaných soupisech
poddaných blatenského velkostatku. Poprvé je tato obec zmíněna již v soupisu z roku 1759. Jsou zde
zapsáni zřejmě jedni z prvních obyvatel této tehdy teprve vznikající osady.

3) ANALÝZA ÚPD (VČETNĚ ÚS)
Katastrální území

Platné územní plány, regulační plány

Chobot

Územní plán Chobot, r. 2012

V současné době
pořizované územní
plány a jejich změny
-

4) VÝZNAMNÉ NEDOSTATKY V ÚPD
Nebyly zjištěny významné nedostatky v ÚPD.

5) VYHODNOCENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ, POTŘEBA NOVÝCH
ZASTAVITELNÝCH PLOCH, NEMOŽNOST VYUŽÍT JIŽ VYMEZENÉ ZASTAVITELNÉ
PLOCHY
VYHODNOCENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH BYDLENÍ VYMEZENÝCH V ÚPD
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Vymezeno v ÚPD

Název plochy/ zkratka funkční plochy/ etapa

ÚP Chobot

bydlení – Bv-1 Z1

1,7

bydlení – Bv-2 Z2

0,1

Celkem vymezeno k
bydlení

Rozloha (ha)

1,8

Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení – předpoklad do roku 2028 dle urbanistické kalkulačky
URBANKA = cca 0,5 ha.

6) VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
A) VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Obcí Chobot prochází silnice III/1735.
Koncepce území je dopravně stabilizovaná, pro připojení části plochy Z1 (návrh ÚP) bude nutné
vybudovat novou místní komunikaci, popř. rekonstruovat stávající v parametrech normy ČSN 73
6110, která bude připojena křižovatkou k silnici III/1735; pro připojení plochy Z5 bude nutné
vybudovat příjezdovou účelovou komunikaci, která bude připojena ke stávající místní komunikaci
vedoucí do Střížovic,
Železnice územím obce neprochází.

B) VEŘENÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Vodovodní síť
-

není vybudován vodovod, zásobení vodou z individuálních zdrojů (studny), toto zásobování
z individuálních zdrojů se předpokládá i do budoucnosti

Kanalizační síť
-

-

-

převážná většina odpadních vod je čištěna v bezodtokých jímkách (žumpách) a dále svážena na
pozemky; zbylá část odtéká do povrchových vod
není investičně ani provozně výhodné budovat ČOV a kanalizační síť, proto bude nezbytné
zajištění rekonstrukce stávajících jímek nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro
zachycování odpadních vod
Újezd u Skaličan
obec nemá vybudovanou kanalizaci; odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách,
odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky; dešťové vody jsou odváděny systémem
příkopů, struh a propustků
není investičně ani provozně výhodné budovat ČOV a kanalizační síť, proto bude nezbytné
zajištění rekonstrukce stávajících jímek nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro
zachycování odpadních vod

Elektrická energie
Územím prochází vzdušné vedení 22kV ze kterého je obec napojena trafostanicemi. Stávající
sekundární síť je provedena v bezprostřední blízkosti TS kabelovým vedením s vývody do středu obce,
dále je celá obec obsloužena vzdušným vedením na sloupech a konzolách.
Územím procházejí trasa VVN (110 kV).
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Koncepce elektrické energie:
- nepředpokládá žádné zásadní změny a je dostačující i pro případný rozvoj, např. v důsledku
výstavby a konkrétní spotřeby v zastavitelných plochách,
- v případě potřeby je možno umístit novou trafostanici v plochách s jiným způsobem využití,
např. v plochách bydlení venkovského a technické infrastruktury.

Plyn
Obec Chobot není plynofikována. Zásobování plynem není územním plánem navrženo.
Spoje a telekomunikace
V sídle je rozvedeno veřejné osvětlení a telefonní síť. Zastavitelné plochy budou napojeny na stávající
trasy.

C) VEŘEJNÉ OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Charakter území orientuje jeho obyvatelstvo na využívání občanské vybavenosti sídel vyššího
významu. Střediskem, poskytujícím široké spektrum služeb i nabídku pracovních příležitostí je město
Blatná. Blatná poskytuje občanské vybavení a nabídku pracovních příležitostí.
Obec Chobot má objekt obecního úřadu a pohostinství. Zdravotnické zařízení v obci není, taktéž
pošta ani základní škola a mateřská škola. Také do budoucna bude řešené území převážně
orientováno na občanské vybavení sídel vyššího významu.

D) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Stávající veřejné prostranství v sídle Chobot je historicky založeno a jedná se vlastně hlavně o
komunikace v zástavbě.
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II. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
1) HODNOTY OBCE
A) HODNOTY PŘÍRODNÍ
Na správním území obce Chobot se nenachází registrovaní významný krajinný prvek (VKP), přírodní
rezervace, přírodní památka, lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním
významem.
Mezi nejvýznamnější prvky zeleně je možno zařadit např. rozsáhlé lesní porosty, příbřežní porosty
rozsáhlého rybníku Labuť a další drobné rybníčky. Za zmínku určitě stojí křižovatka, resp. odbočka do
Újezdu ze silnice III. třídy s majestátním stromem uprostřed.
Památné stromy:
Na území nejsou evidovány žádné památné stromy.

B) HODNOTY KULTURNÍ, CIVILIZAČNÍ A HISTORICKÉ
V obci není vyhlášeno pásmo památkové ochrany.
V obci nejsou památkově chráněné objekty.
Přes skutečnost, že v řešeném území není ani jedna nemovitá kulturní památka ani památkově
chráněné území, skrývá se v něm mnoho hodnotných staveb. Mezi tyto hodnoty patří zejména:
urbanisticky hodnotné prostory:
o ulice na severu sídla Chobot - řada chalup (čp. 58, 57, 56, 55), kdy stavení jsou
situovány okapem směrem do ulice,
o řada domů u hlavní silnice také v severní části sídla Chobot - čp. 61, 62, 63 –
situovány naopak štítem směrem do ulice, po pěkném stavení čp. 66 však již
následují nevhodnými úpravami poznamenané stavby,
o v Újezdu prostor pod velkostatkem – prostor kolem rybníčka s čp. 83, 82,
- celý návesní prostor s kapličkou, křížem a slunečními hodinami v Chobotu,
všechny zemědělské usedlosti a chalupy, které svou hmotou a tvarem zapadají do obrazu sídla a
českého venkova této oblasti např. čp. 59, 56, 73 (v Chobotu), 79 stodola podél komunikace, 80, 82,
stodola nad Újezdem bez čp. s datováním 1866
-

Na území obce se nachází prvky sakrálního charakteru (křížky).

C) HODNOTY ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ
Obec Chobot se skládá ze 1 kat. území Chobot. Centrální prostory sídla tvoří malá, ale hodnotná
náves s kapličkou a křížem, která je cennou urbanistickou lokalitou. Na tyto prostory navazuje
historická zástavba zemědělských usedlostí. Zde zejména přístavby, nástavby a všechny další stavební
úpravy musí respektovat hodnoty území. Pro sídlo jsou charakteristické venkovské bydlení v meších
stavení charakteristické propojením života s přírodou a typickými činnosti patřícími na venkov
zejména drobné zemědělství. Proto je také v těchto plochách umožněn dostatečně široký způsob
využití, aby nabídl možnosti pro tento typický způsob života
Urbanistická koncepce vychází ze stávajícího historického uspořádání území, zachovává historické
centrální návesní prostory sídla a orientuje se na zvyšování jejich kvality. Na prostory návsi navazuje
historická zástavba (plochy bydlení venkovské stabilizované).
Uspořádání sídla Chobot je vymezeno celkem jasně s ohledem na historický vývoj. Centrální prostory
sídla tvoří náves a zástavba kolem silnice III. třídy, které jsou cennými urbanistickými celky: návesní
prostor s kapličkou a křížem. Značná část zastavěného území je potom vymezena jako plochy bydlení
venkovské, kde hlavním využitím je bydlení, které je doplňováno více či méně vhodným jiným
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využitím. Do správního území obce náleží také sídlo Újezd u Skaličan, které je orientováno na
zachování stávajícího stavebního fondu, tzn. není navržen žádný plošný rozvoj mimo stávající plochy
bydlení venkovské a to ani bydlení.
Obrázek 1: Růst obce Chobot
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2) LIMITY K 12/2016
A) LIMITY GEOLOGICKÉ
Poddolovaná území, stará důlní díla a sesuvná území se v k. ú. Chobot nenacházejí.
V území se nenachází poddolované území, staré důlní dílo, sesuvné území nebo jiné území
geologických rizik, halda, odval, výsypka ani odkaliště.

B) LIMITY VODNÍHO REŽIMU
Ochranná pásma vodních zdrojů
Na správním území obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje.
Záplavová území
Na území není vymezeno záplavové území.
Území zvláštní povodně pod vodním dílem
Ohrožené území zvláštní povodní pod vodním dílem - Rybník Černívsko - Studie ohroženého území
zvláštní povodní

B) LIMITY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
NATURA 2000
Na území obce není.
MZCHÚ (maloplošná zvláště chráněná území) – na území obce nejsou
ÚSES
Na území je vymezen regionální a lokální ÚSES doplněný interakčními prvky. Regionální ÚSES se
skládá zejména z RBC 4001 Střížovický vrch, RBK 4002 Střížovický vrch – Buzičky, RBK 4000 - Hliniční
vrch - Střížovický vrch.
VKP registrovaný
Na území obce není.
Oblast a místo krajinného rázu
Oblast krajinného rázu:
Blatensko
Místo krajinného rázu:
Hvožďanská pahorkatina - Oblast východní: převažující lesní komplex s výše položenými místy a
smíšenými lesy
Krajina ze 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
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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

D) LIMITY ZPF A PUPFL
Pozemky PUPFL nepředstavují významný limit pro rozvoj obce či některé záměry.

E) LIMITY KULTURNĚ HISTORICKÉ
Na správním území obce se nenachází nemovité kulturní památky, tzn. nepředstavují významný limit
pro rozvoj obce.

F) LIMITY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Na správním území obce není evidován záměr dopravní infrastruktury vyplývající z nadřazené
územně plánovací dokumentace.
Na správním území obce není evidován záměr dopravní infrastruktury, jež by představoval významný
limit v území.

G) LIMITY HYGIENY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Na správním území obce nebyly evidovány žádné významné limity z hlediska hygieny životního
prostředí.

H) LIMITY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Produktovod:
Ne území obce nevede produktovod.
Plynovod:
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Na území obce nevede plynovod.
Elektrická energie:
Na území obce je vedení VN a VVN.
Spoje
Na území není významný limit.
Vodovod
Na území není vodovod. Zásobování je z individuálních studní.

I) OSTATNÍ LIMITY
Žádné ostatní limity nebyly na správním území obce evidovány.

3) ZÁMĚRY
Záměry vyplývají z územně plánovací dokumentace obce:
-

výstavba individuálních RD – v ÚPD navrženy zastavitelné plochy

-

plocha technické infrastruktury – sběrný dvůr je navržena na východě sídla (TI-sd)

-

Plocha technické infrastruktury – čistírna odpadních vod je navržena na východě sídla (TI-čov)

-

Plocha občanského vybavení – sport je situována jihovýchodně od sídla (OVs-1)

Záměry ze ZÚR:
Nejsou evidovány žádné záměry vyplývající ze ZÚR JčK.
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4) PODKLADY OBSAHUJICÍ DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z PRŮZKUMŮ ÚZEMÍ A
DALŠÍ DOSTUPNÉ INFORMACE NAPŘ. STATISTICKÉ ÚDAJE
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Vývoj počtu
obyvatel

57

57

60

59

59

62

59

56

53

51

50

Celkový
přírůstek počtu
obyvatel

-1

-

3

-1

-

3

-2

-3

-3

-

-1

Přirozený
přírůstek počtu
obyvatel

-1

-1

-1

-1

-1

-

-1

-

-

-

-

Migrační saldo

-

1

4

-

1

3

-1

-3

-3

-2

-1

Živě narození

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

Zemřelí

1

1

2

2

1

1

1

-

-

-

-

Přistěhovalí

-

2

6

3

1

5

-

-

1

-

-

Vystěhovalí

-

1

2

3

-

2

1

3

4

2

1

Věková struktura
0-14 let

3

2

4

5

4

5

5

4

4

4

3

Věková struktura
15-64 let

44

43

45

43

44

47

43

38

36

33

33

Věková struktura
65 a více let

10

12

11

11

11

10

11

14

13

14

14

333,3

600,0

275,0

220,0

275,0

200,0

220,0

350,0

325,0

350,00

466,7

Index stáří

2014

2015
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III. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
1) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA A SWOT ANALÝZA
Horninové prostředí a geologie
silné stránky
1) absence plošných poddolovaných území a starých
důlních děl
2) přítomnost chráněného ložiskového území

slabé stránky
1) vysoké radonové riziko

příležitosti

hrozby
1) ohrožení přírodní krajiny těžbou

Vodní režim
silné stránky

slabé stránky

1) absence záplavového území
2) absence zranitelných oblastí

příležitosti

hrozby

Hygiena životního prostředí
silné stránky

slabé stránky

příležitosti

hrozby

Ochrana přírody a krajiny
silné stránky

slabé stránky

1) nejvyšší hodnota koeficientu ekologické stability v rámci
ORP

příležitosti

hrozby

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
silné stránky
1) vysoký podíl zalesnění
2) nízké ohrožení erozí

příležitosti

slabé stránky
1) nízký podíl orné půdy s minimálním zastoupením půd I.
a II. třídy ochrany

hrozby

Veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
silné stránky
1) špatná dostupnost veřejnou hromadnou autobusovou
dopravou

příležitosti

slabé stránky
1) špatná kvalita vody
2) v obci není vodovod, kanalizace ani plynovod (jedná se
ovšem o populačně malou obci)

hrozby
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Sociodemografické podmínky
silné stránky
1) mladší skupiny obyvatelstva se aktivně podílejí na
společenské dění v obci

příležitosti

slabé stránky
1) úbytek počtu obyvatel o 17 % za posledních 10 let
2) nízký podíl věkové skupiny 0 – 14 let, vysoký podíl
skupiny obyvatelstva starší 64 let
3) vysoká hodnota indexu stáří 325

hrozby

Bydlení
silné stránky

slabé stránky
1) nedostatek ploch pro bydlení a občanské vybavení
2) vysoký podíl neobydlených bytů 54 %
3) stagnace nové bytové výstavby
4) většina domovního fondu je vybudována či
rekonstruována do roku 1970

příležitosti

hrozby
1) stárnutí domovního fondu – rostoucí náklady na údržbu
domů, vznik dezolátního stavu domů, problémy s
obyvatelností

Rekreace
silné stránky

slabé stránky

1) většina neobydlených bytů je využívána pro rekreaci –
90 %

příležitosti

hrozby

Hospodářské podmínky
silné stránky
1) nízká míra nezaměstnanosti

příležitosti

slabé stránky
1) nedostatek ploch pro podnikání
2) vysoký podíl vyjíždějících za prací 42 %
3) nízký podíl osob s vysokoškolským vzděláním
4) nízká míra ekonomické aktivity

hrozby
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2) VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO
PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO
SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL.

1 – Horninové prostředí a
geologie
2
13 – Daňová výtěžnost
2 – Vodní režim
1
12 – Trh práce

0

3 – Hygiena životního
prostředí

-1

11 – Regionální
ekonomika

4 – Ochrana přírody a
krajiny

-2

5 – Zemědělský půdní
fond a pozemky určené k
plnění funkcí lesa

10 – Rekreace

9 – Bydlení
8 – Socio-demografické
podmínky
Chobot 2010

Chobot 2012

6 – Veřejná technická
infrastruktura
7 – Veřejná dopravní
infrastruktura
Chobot 2014

Chobot 2016
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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.
Problém kód: CH1 – CH5
k. ú. Chobot
obec Chobot
Popis problému: Správním územím obce Chobot prochází regionální biokoridor RBK 4000 Hliniční
vrch – Střížovický vrch (dříve značen jako RBK 278). Tento biokoridor byl aktualizací zásad
územního rozvoje přetrasován, respektive v některých místech význačně rozšířen. Z tohoto důvodu
je evidován nesoulad mezi nadřazenou územně plánovací dokumentací a Územním plánem
Chobot.

Požadavek na řešení problému: Uvést do souladu Územní plán Chobot s nadřazenou krajskou
dokumentací pro záměr regionálního biokoridoru RBK 4000 Hliniční vrch – Střížovický vrch.
Růžový polygon označuje opomíjený rozsah regionálního biokoridoru.
Řešit na úrovní územního plánu
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