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LAŽANY

k. ú.: Lažany u Doubravice
sídlo: Lažany

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

Blatná
Blatná
Blatná
Strakonice
Blatná
322,82
1
1
506
1384

2) POLOHA OBCE V ÚZEMÍ A HISTORICKÉ SOUVISLOSTI
Obec Lažany se nachází na jižní hranici SO ORP Blatná ve vzdálenosti cca 7 km od Blatné. Skládá se ze
dvou částí a to samotného sídla Lažany a také z 250 m vzdálené místní části Sázky. Obec se řadí svou
populační o prostorovou rozlohou mezi nejmenší ve správním obvodu. Historicky patřily Lažany
k Čekanicím (cca17. století). Od roku 1991 se jedná o samostatnou obec. Významnou dominantu
obce tvoří zámek, později využíván jako domov důchodců, který byl v roce 2002 přestěhován do
Blatné. V současné době není zámek ani park majiteli využíván k žádnému účelu, není patřičně
udržován a postupně chátrá.

3) ANALÝZA ÚPD (VČETNĚ ÚS)
Tabulka 2: Analýza stavu ÚPD
Katastrální území

Lažany u Doubravice

V současné době
pořizované územní plány a
jejich změny

Platné územní plány, regulační plány

Zpráva o uplatňování ÚP
Lažany. leden/2013

Územní plán Lažany, r. 2013

4)
VYHODNOCENÍ
ZASTAVĚNÉHO
ÚZEMÍ,
POTŘEBA
NOVÝCH
ZASTAVITELNÝCH PLOCH, NEMOŽNOST VYUŽÍT JIŽ VYMEZENÉ ZASTAVITELNÉ
PLOCHY
Tabulka 3: Zastavitelné plochy pro bydlení vymezené v Územním plánu Lažany
Vymezeno v ÚPD

UP Lažany

Název plochy

Rozloha (ha)

bydlení – Brd1

0,3

bydlení – Brd2

0,4

bydlení – Brd3

0,7
2

bydlení – Brd4
Celkem vymezeno k bydlení

0,3
1,7

Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení – předpoklad do roku 2028 dle urbanistické kalkulačky
URBANKA = cca 0,37 ha.

5) VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
A) VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Dopravní poloha této obce lze charakterizovat jako periferní. Obcí neprochází žádný významný
silniční ani železniční koridor. Obcí prochází komunikace III. třídy – III/1731. Na území obce nejsou
zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje navrhovány žádné koridory pro stavby dopravní
infrastruktury.

B) VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Vodovodní síť
-

v obci není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu; zásobování pitnou vodou je
především z domovních studní
výhledově se uvažuje o zásobování obyvatel pitnou vodou ze stávajícího vodního zdroje
pro Domov důchodců

Kanalizační síť
-

vybudována jednotná kanalizace ve správě obce
převážná část odpadních vod je přečištěna v septicích a dále buď odváděna do
kanalizace, nebo odtéká do povrchových vod
návrh vybudování ČOV (100 EO)

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: v roce 1866 byla v Lažanech postavena škola, která byla v 80. letech minulého
století byla přestavena na bytové jednotky pro zaměstnance domova důchodců – nyní se žádné
vzdělávací zařízení v obci nenachází. V obci se nachází nohejbalové hřiště.
Sociální služba a péče o rodinu: od roku 1955 do roku 2002 se v obci nacházel v areálu zámku domov
důchodců, který byl poté přestěhován do Blatné, nyní se v obci žádné služby podobného charakteru
v obci nenacházejí
Zdravotní služby: nenachází se
Kulturu: nenachází se
Veřejnou správu: budova obecního úřadu s hospodou
Obranu obyvatelstva: neřešeno

D) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A STRUKTURA ZÁSTAVBY
V obci se nenachází zřetelné významné veřejné prostranství. Charakterem a strukturou zástavby není
vymezen jednoznačný návesní prostor.
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Struktura zástavby je tvořena roztroušenými venkovskými staveními v okolí komunikace procházející
obcí a dále přilehlou zástavbou hospodářských stavení v okolí západní části zámku, který tak vytváří
dominantu dané oblasti. Stavby mají nejčastěji obdélníkový tvar, či tvar U popř. L. V obci nalézáme
výhradně zástavbu venkovského typu.
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 struktruy zástavby

II. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
1) HODNOTY OBCE
A) HODNOTY PŘÍRODNÍ
Na správním území obce Lažany se nenachází registrovaní významný krajinný prvek (VKP), přírodní
rezervace, přírodní památka, lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním
významem.
Památné stromy:
Na území nejsou evidovány žádné památné stromy.

B) HODNOTY KULTURNÍ, CIVILIZAČNÍ A HISTORICKÉ
V obci není vyhlášeno pásmo památkové ochrany.
Zámek – Původně renesanční zámek z druhé poloviny 16. století, vybudovaný na místě bývalé gotické
tvrze, byl v roce 1760 za hraběte Jana Desfours, raně barokně upraven a rozšířen o východní křídlo.
Park je obklopen rybníky v místě starých příkopů.
Původně gotická tvrz poprvé zmiňována roku 1496 byla ve druhé pol. 16 stol. renesančně upravena.
Ve druhé polovině 17. stol. za hraběte Jana Desfours byl na konstrukci původní tvrze postaven raně
barokní zámek.
Ve středu obce Lažany je situována patrová zámecká budova se dvěma křídly, kolmo postavenými.
Součástí areálu je zámecký park.
Silniční most - Kamenný dvouoblouký most v exteriéru obce z počátku 20. století byl nevhodně
rekonstruován ve druhé polovině 20. století a byl opatřen novou betonovou monolitickou konstrukcí.
Kamenný klenutý dvouobloukový most v Lažanech je velmi cenným příkladem dopravní technické
stavby, která dokládá architektonické kvality, stavební a konstrukční technologie a je důležitým
pramenem pro dokumentaci vývoje tohoto druhu staveb v jihočeském regionu. Most velmi dobře
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zapadá a doplňuje krajinu. Představuje doklad řemeslné dovednosti a zručnosti našich předků, včetně
jejich estetického cítění. Jeho památková hodnota byla však snížena jeho necitlivou rekonstrukcí s
rozšířením betonovou monolitickou konstrukcí. Památková ochrana se vztahuje na celý objekt. I přes
necitlivou rekonstrukci most svým umístěním, charakterem a historickou podstatou odpovídá pojetí
kulturní památky podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) a § 42 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Most č. 1731-12 je situován v extravilánu jižně od obce na hrázi předělující rybník Kořenský ve směru
na Doubravici. Most je konstruován jako masivní, dvouobloukový, kolmý, s křídly, bez zídek. Je
vyzděn převážně z tesaných kamenných kvádrů s hrubě pemrlovaným povrchem na maltu
vápenocementovou, spáry nově vyplněny betonem. Oblouky kleneb jsou polokruhové, dimenze je
tvořena tesanými pravidelnými klenáky. Paty kleneb ani výška pilířů nejsou pod dosti vysokou
hladinou vody patrné.
Na území obce se nachází prvky sakrálního charakteru (křížky).

C) HODNOTY ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ
Dominanta Zámku v centrální části sídla a jeho obklopení hospodářskými staveními. Původní
struktura obce není takřka narušena postupně rozšiřující zástavbou pocházející převážně z minulého
století. Kompoziční osa je dále tvořena procházející komunikací, kolem které jsou situovány.
Obrázek 2: Urbanistická kompozice
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Obrázek 3: Vývoj charakteru a struktury zástavby
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2) LIMITY K 12/2016
A) LIMITY GEOLOGICKÉ
V katastrálním území Lažany u Doubravice nejsou evidovány významné geologické limity.

B) LIMITY VODNÍHO REŽIMU
Ochranná pásma vodních zdrojů – katastrálním území Lažany u Doubravice nejsou evidována
ochranná pásma vodních zdrojů.
Záplavová území – v katastrálním území Lažany u Doubravice nejsou vyhlášena záplavová území
vodních toků.
Území zvláštní povodně pod vodním dílem – v katastrálním území Lažany u Doubravice nejsou
vyhlášena území zvláštní povodně pod vodním dílem.

C) LIMITY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
NATURA 2000 – nenachází se
MZCHÚ (maloplošná zvláště chráněná území) – nenachází se
ÚSES – ÚSES vyplývající z nadřazené krajské dokumentace
NRBK 116 Velká Kuš – Řežabinec
RBK 811 Trubný vrch
VKP – nenachází se
Oblast a místo krajinného rázu
Oblast krajinného rázu – Blatensko
Místa krajinného rázu:
Kasejovická pahorkatina – mozaikovitá krajina, lesy, pole, vodní plochy, vyšší
nadmořská výška než Blatenská kotlina, jehličnaté 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
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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 – z hranice lesa Březovec

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 nacházejí drobné sakrální stavby a také dvě nemovité kulturní památky –
zámek a most.

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

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

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

3) VYHODNOCENÍ ZÁMĚRŮ
Nejsou evidovány, žádné záměry neobsažené v Územním plánu Lažany.
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Je nutné respektovat záměry obsažené v nadřazené krajské dokumentaci – jedná se o prvky ÚSES:
NRBK 116 Velká Kuš – Řežabinec
RBK 811 Trubný vrch
Tyto prvky způsobují problémy z hlediska nesouladu Územního plánu Lažany s nadřazenou krajskou
dokumentací, viz § 54 odst. (5) stavebního zákona.

4) DALŠÍ PODKLADY OBSAHUJÍCÍ ZEJMÉNA STATISTICKÉ ÚDAJE
Tabulka 4: Vývoj základních demografických údajů
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoj
počtu
obyvatel

64

61

75

93

113

60

58

59

57

58

58

Celkový
přírůstek
počtu
obyvatel

-

-3

14

18

20

-53

3

1

-2

1

0

Přirozený
přírůstek
počtu
obyvatel

-

-2

-

1

-

-

1

-

-2

-1

0

Migrační
saldo

-

-1

14

17

20

-53

2

1

-

2

0

Živě
narození

-

-

1

2

-

-

1

-

-

2

0

Zemřelí

-

2

1

1

-

-

-

-

2

3

0

Přistěhovalí

-

1

15

218

26

-

4

5

-

4

4

Vystěhovalí

-

2

1

201

6

53

2

4

-

2

4

Věková
struktura 014 let

3

3

3

3

3

3

3

4

4

6

5

Věková
struktura
15-64 let

52

52

65

81

100

48

44

44

44

45

46

Věková
struktura
65 a více
let

9

6

7

9

10

9

11

11

9

7

7

300,00

200,00

233,33

300,00

333,33

300,00

366,67

275,00

225,00

116,60

140,00

Index stáří
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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

slabé stránky
1) vysoké radonové riziko

příležitosti

hrozby

silné stránky

slabé stránky

Vodní režim
1) absence záplavového území
2) absence zranitelných oblastí
3) vysoký podíl povrchových vod

příležitosti

hrozby

Hygiena životního prostředí
silné stránky

slabé stránky

příležitosti

hrozby

Ochrana přírody a krajiny
silné stránky

slabé stránky

1) vyšší hodnota koeficientu ekologické stability

příležitosti

hrozby

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
silné stránky

slabé stránky

1) vysoká míra zalesnění

příležitosti

hrozby

Veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
silné stránky
1) existence kanalizace – 100% pokrytí

příležitosti

slabé stránky
1) absence vodovodu, což představuje problémy zejména
v období sucha

hrozby
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Sociodemografické podmínky
silné stránky

slabé stránky
1) stagnace počtu obyvatelstva
2) vysoká hodnota indexu stáří
3) nízký podíl věkové skupiny 0 – 14 let

příležitosti

hrozby

Bydlení
silné stránky
1) obec má dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
2) přítomnost zámku – bývalý domov důchodců

příležitosti
1) využití zámku pro konání akci, rekreaci, bydlení

slabé stránky
1) stagnace bytové výstavby – nulová bytová výstavby

hrozby
1) postupné chátrání zámku

Rekreace
silné stránky

slabé stránky

1) vysoký podíl neobydlených domů slouží k rekreaci cca
90 %

příležitosti

hrozby

Hospodářské podmínky
silné stránky

slabé stránky

příležitosti

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

Lažany 2010

Lažany 2012

6 – Veřejná technická
infrastruktura
7 – Veřejná dopravní
infrastruktura

Lažany 2014

Lažany 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: LA1
k. ú. Lažany u Doubravice
obec Lažany
Popis problému: V jihovýchodní části k. ú. Lažany u Doubravice je identifikován nesoulad Územního
plánu Lažany se PS3A ZÚR JčK. Územní plán opomíjí nové vymezení biocentra RBC 811 Trubný vrch.
Důvodem je změna ve vymezení regionálního biocentra 1A ZÚR JčK, jež nabyla účinnosti po vydání
Územního plánu Lažany.
Požadavek na řešení problému: Uvést do souladu vymezení regionálního biocentra RBC 811 Trubný
vrch v územním plánu s PS3A ZÚR JčK.

Růžový polygon označuje rozsah
Řešit na úrovní územního plánu

problematické plochy.
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Problém kód: LA2 a LA3
k. ú. Lažany u Doubravice
obec Lažany
Popis problému: Nesoulad Územního plánu Lažany s PS3A ZÚR JčK ve vymezení nadregionálního
biokoridoru NRBK 116 Velká Kuš – Řežabinec. Nadregionální biokoridor, respektive jeho část –
označena v obrázku růžovým polygonem, je vymezen v Územním plánu Lažany rozdvojený, v jedné
části vedený v souladu s nadřazenou krajskou dokumentací. V druhém případě směřující směrem
k západním hranicím (k. ú. Milčice u Čekanic) správního území obce (v tomto případě již v nesouladu
– PS3A ZÚR JčK toto rozdvojení neobsahuje.
Požadavek na řešení problému: Uvést do souladu vymezení nadregionálního biokoridoru NRBK 116
Velká Kuš – Řežabinec s PS3A ZÚR JčK, respektive prověřit toto vymezení a převedení tohoto úseku
pouze na lokální úroveň. Důvodem převedení na lokální úroveň je fakt, že na hranici katastrálních
území tento biokoridor navazuje na lokální biokoridor

Růžový polygon označuje rozsah problematické plochy.
Červená dvojitá šipka a elipsové označení poukazuje na podmínku návaznosti těchto prvků ÚSES.
Řešit na úrovní územního plánu
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