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LNÁŘE

k. ú.: Lnáře, Zahorčice u Lnář
sídlo: Lnáře, Zahorčice

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI
1) ZÁKLADNÍ INFORMACE
Tabulka 1: Obecná charakteristika obce Lnáře 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
Lnáře
1268,47
2
2
565
1318

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

V současné době
pořizované územní plány a
jejich změny

Platné územní plány, regulační plány

Lnáře, Zahorčice u Lnář

Územní plán Lnáře, r. 2011

Lnáře

Změna č. 1 územního plánu Lnáře, r. 2015

II. zpráva o uplatňování ÚP
Lnáře, červen 2019

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

ÚP Lnáře

Název plochy

Rozloha (ha)

bydlení – B1

0,6

bydlení – B3

0,2

bydlení – B5

0,5

bydlení – B7

3,9

bydlení – B9

5,9

bydlení – B10

3,4

bydlení – B12

0,2

bydlení – B13

0,4
2

bydlení – B14

0,7

bydlení – B17

0,2

bydlení – B18

0,5

bydlení – B19

0,5

bydlení – B20

3,8

bydlení – B23

2,0

bydlení – 29B

0,4

smíšená obytná – SB4

0,3

smíšená obytná – SB6

0,3

smíšená obytná – SB16

0,1

smíšená obytná - B26

0,3

smíšená obytná – 21B

0,3

smíšená obytná – 22B

0,1

Celkem vymezeno k bydlení

26,4

Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení – předpoklad do roku 2028 dle urbanistické kalkulačky
URBANKA = cca 2,77 ha.

4) VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
A) VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Dopravní poloha této obce lze charakterizovat jako exponovaná (vzhledem k poměrům na
Blatensku). Obcí prochází komunikace I/20 (k. ú. Lnáře), obcí prochází železniční trať směr (Nepomuk
– Lnáře). Ze Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje vyplývá pro k. ú. Lnáře záměr D7/1 – přeložka
komunikace I/20.

B) VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Vodovodní síť
-

pro zásobování obce pitnou vodou slouží vrtaná studna a pramenné zářezy s pramenní
jímkou – z vrtu je voda dopravována do vodojemu a tím do obce
provozovatelem vodovodu je ČEVAK, a. s.
předpokládá se využívání stávajícího vodovodu, dále obnova a sanace zdrojů pitné vody,
doplnění zdrojů podzemní vody, napojení nových vrtů s kvalitní pitnou vodou a
modernizací úpravny vody s osazením nové technologie a rozšiřování vodovodní sítě
v rámci platného ÚP

Zahorčice
-

v sídle není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu; zásobování pitnou vodou
především z domovních studní
výhledově se předpokládá s vybudováním vodovodu, který by byl napojen na vodovodní
síť Lnářů
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Kanalizační síť
-

majitelem a provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu je obec Lnáře
kanalizační síť je částečně jednotného systému, částečně oddílná
v obci se nachází stávající ČOV
proběhly sanační práce (r. 2003) na stávající kanalizaci a ČOV Lnáře, byla provedena
intenzifikace ČOV na 300 EO, v současnosti je využíváno 50 % kapacity ČOV
výhledově se předpokládá s vybudováním nové centrální ČOV (1600 EO) pro čištění
splaškových a odpadních vod z celé zástavby Lnářů a Zahorčic

Zahorčice
-

-

majitelem a provozovatelem kanalizace je obec Lnáře
úseky jednotné kanalizace a podpovrchového odvodnění, které odvádějí do místní
vodoteče splaškové a dešťové, částečně i povrchové tekoucí vody; splaškové vody jsou
čištěni provizorně v žumpách a septicích
výhledově se předpokládá s vybudováním nové centrální ČOV (1600 EO) pro čištění
splaškových a odpadních vod z celé zástavby Lnářů a Zahorčic

C) VEŘEJNÉ OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Občanské vybavení obce je minimální.
Vzdělávání a výchova: základní a mateřská škola
Sociální služba a péče o rodinu: nenachází se
Zdravotní služby: nenachází se
Kulturu: kulturní dům
Veřejnou správu: budova obecního úřadu
Obranu obyvatelstva: neřešeno

D) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A STRUKTURA ZÁSTAVBY
V sídle Lnáře nelze jednoznačně definovat jeden centrální návesní prostor. Sídlo je rozprostřené na
poměrně rozsáhlé ploše. Jižní částí dominuje lokalita v okolí zámku s velkým panským dvorem.
V jihovýchodní části se nachází Kostel Nejsvětější trojice. Mezi zámkem a tímto kostelem se
rozprostíral rozsáhlý zámecký park. Jeden z veřejných prostorů lze identifikovat na západním břehu
Zámeckého rybníka, druhý významnější prostor v okolí kostela Sv. Mikuláše. Zástavba je primárně
formována v okolí místních komunikacích – v pozdější fází rozvoje došlo k jejímu rozšíření směrem
více do krajiny. Původní zástavba je tvořena venkovskými usedlostmi, nejčastěji obdélníkového tvaru
s hospodářským zázemím. Později lze identifikovat zástavbu typickou pro městské bydlení
v rodinných domech. Růst sídla probíhal podél komunikací a postupně tak obepíná soustavu rybníků,
která rozděluje sídle na východní a západní část. V sídle Zahorčice lze identifikovat centrální návesní
prostor, k jehož středu jsou orientovány štíty venkovských usedlostí. Rozvoj sídla dále probíhal podél
místní komunikace.
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Obrázek 1: Ukázka charakteru a struktruy zástavby

II. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
1) HODNOTY OBCE
A) HODNOTY PŘÍRODNÍ
Na správním území obce Lnáře se nenachází významný krajinný prvek (VKP) ze zákona.
PP Pastvina u Zahorčic – vlhká jednosečná louka, pro kterou jsou charakteristická luční společenstva
a rozsáhlý soubor vlhkomilných rostlinných druhů na svahu údolní nivy bezejmenného přítoku
Smoliveckého potoka. V místě jsou meliorační úpravy spojené s odvodňováním půd zamokřených
vodami povrchovými nebo podzemními, které chrání půdu před záplavami a odvádí přebytek
povrchových vod, čímž by bylo umožněno její zemědělské nebo jiné kulturní využívání. Riziko může
představovat jakákoliv změna vodního režimu zejména odvodňování, což může mít za následek zánik
místních vlhkomilných společenstev. Upuštění od pravidelného obhospodařování, rozsáhlé meliorace
okolí a celková eutrofizace okolního prostředí měly za následek obsazení západní části přírodní
památky dřevinami a částečnou degradaci lučního porostu květnaté louky a šíření agresivních
rostlinných druhů.
PP Nový rybník u Lnář – předmětem ochrany této přírodní památky je kolonie racka chechtavého na
ostrůvku v rybníce. Vzhledem k tomu, že kolonie vymizela z lokality již v minulosti a i přes provedená
opatření není pravděpodobné, že bude obnovena, lokalita nesplňuje kritéria pro zachování přírodní
památky z důvodu zániku předmětu ochrany. Existuje tedy záměr na zrušení této přírodní památky.
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PR Dolejší rybník – jedná se o rezervaci, jejíž nejcennější části je rašelinná louka, na které se vyskytují
zvláště chráněné druhy rostlin a druhů Červeného seznamu. Jedná se o komplex mokřadních olšin
a bažinných vrbin s rašelinnou loukou uvnitř, která je unikátní svojí ostřicovorašelinnou vegetací.
Problémem je zejména zarůstání nejcennější části rezervace Orbincem. Tuto expanzi zřejmě nejvíce
umocňuje kolísající hladina vody a periodické přeplavování louky eutrofní vodou z rybníka Dolejší. Ve
východní části rezervace se nachází budova a zpevněné plochy využívané rybáři z protějších sádek,
nacházejí se zde navážky a rumiště, celá plocha je neudržovaná a silně ruderální – je navrženo její
vypuštění, další možnost představuje zlepšení skladby porostu.
EVL Pastvina u Zahorčic – Přirozená vlhká louka uprostřed kulturních luk a zemědělsky
obhospodařovaných polí, cca 1,3 km severo-severozápadně od sídla Zahorčice, 3 km severně od Lnář.
Lokalita se nachází v mírně zvlněné krajině severního Blatenska s roztroušenými nízkými pahorky
s četnými balvanitými žulovými výchozy, v mělkých údolích s početnými drobnými až středně velkými
rybníky, se střídáním menších lesních komplexů a drobných lesíků, zemědělské půdy a drobných
sídel. Pro lokalitu jsou typická společenstva bezkolejových luk, jsou vyvinuta zcela charakteristicky,
s poměrně vysokou druhovou diverzitou. Částečně nepříznivě je ovlivněn hydrologický režim lokality
odvodněním okolních zemědělských pozemků, což se zatím zásadně neprojevilo na floristické skladbě
bezkolejových luk, tento faktor ale pravděpodobně urychluje expanzi náletů dřevin a expanzi porostu
třtiny do okrajů lučního porostu.
Památné stromy: Augustiniánské lípy ve Lnářích

B) HODNOTY KULTURNÍ, CIVILIZAČNÍ A HISTORICKÉ
V obci není vyhlášeno pásmo památkové ochrany.
Rýžoviště zlata – Nesouvislé pásmo rýžovnických sejpů na levém břehu meandrující říčky Lomnice
(Smoliveckého potoka) vzniklo ve vrcholném středověku až raném novověku, kdy se zde rýžovalo
zlato. Výška sejpů nepřesahuje 1 m.
Nesouvislé pásmo rýžovnických sejpů leží v nadmořské výšce 472 m a táhne se v délce asi 400 m na
levém břehu meandrující říčky Lomnice (Smoliveckého potoka). Sejpy zde vyplňují plochou nivu,
která je v S části vymezená patou nízkého návrší (kóta 494,1 m) a její šířka se zde pohybuje mezi 30 –
50 m, dále na J se niva rozšiřuje směrem k V. Sejpy, jejichž výška nepřesahuje 1 m, zde vytvářejí
několik samostatných skupin.
Socha sv. Floriána – Socha už při GA nenalezena, není žádná fotografie ani z doby prohlášení, v roce
2008 byl podán návrh na zrušení památkové ochrany.
NEEXISTUJE Plastika byla umístěna na hranolovitém podstavci, provedená z pískovce. Postava lehce
prohnutá, u nohou běžné atributy: hořící domek a sekera. Plastika byla datována do doby po roce
1750. V době zápisu se nacházela v dobrém stavu.
Klášter augustiniánský s kostelem Nejsvětější Trojice - Raně barokní klášterní areál z druhé poloviny
17. století s kostelem Nesvětější Trojice z počátku 18. století dotváří rajský dvůr se zahradou
a užitková zahrada se hřbitovem. Dochované interiéry s klenbami, fabiónovými stropy a malbami.
Cenný areál.
Areál kláštera s kostelem Nanebevzetí P. Marie je situován JV směrem od obce Lnáře, na návrší nad
rybníkem Podhájským. Na místě původně stávala od roku 1599 kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici.
Areál je tvořen vlastní klášterem a na západní straně k němu připojeným kostelem Nejsvětější Trojice
se zvonicí při severní straně areálu.
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Venkovská usedlost č. p. 140 – Drobná usedlost s obytným stavením a hospodářskými budovami ve
dvoře je datována do první poloviny 19. století, hospodářské budovy mladší, stodola z roku 1926.
Dům má křídlový volutový štít. Hodnotné interiéry včetně konstrukcí /klenby, krovy).
Venkovská usedlost čp. 140 ve Lnářích je situována ve středu obce, podél hlavní komunikace, do
které je orientováno volutovým průčelím. Drobná venkovská usedlost nepravidelného tvaru je
příkladem cenné lidové architektury a dokumentuje způsob života a hospodaření zemědělců v této
době na jihočeském venkově. Díky zachovalému štítu a hmotové skladbě si usedlost dochovala
původní architektonický výraz. Památková hodnota spočívá především v zachovaném průčelí
obytného stavení, ve hmotové skladbě, v původním uspořádání objektů, v částečném dochování
původní dispozice, v dochovaných klenbách a krovech. Usedlost čp. 140 ve Lnářích odpovídá pojetí
kulturní památky podle ustanovení §2 odst. 1 a § 42 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové
péči ve znění pozdějších předpisů.
Venkovská usedlost je situována ve středu obce Lnáře, při hlavní komunikaci č. 17 vedoucí ze Lnář do
Spáleného Poříčí. Usedlost je orientována vstupním průčelím do přilehlé komunikace, k západu.
Usedlost tvoří cenný architektonický a urbanistický prvek v obci. Usedlost nepravidelného tvaru
s budovami na SZ straně a samostatně stojící stodolou na jihu. Usedlost je tvořena obytným stavením
s navazujícími chlévy na severní straně, na jihu se nachází drobný hospodářský objekt s průjezdem
a v níže položeném jižním prostoru dvora je situována průjezdná stodola. U stodoly se nacházejí
přístavky a přístřešky, na které se nevztahuje památková ochrana. Dvůr je na SV straně ohraničen
novým dřevěným plotem na podezdívce, na který se rovněž nevztahuje památková ochrana.
Socha sv. Jana Nepomuckého – Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století situovaná na
mostě ve středu obce je kvalitním příkladem barokního sochařství.
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 18. století.
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.
Socha sv. Jana Nepomuckého je situována na návodní straně silničního mostu (na jeho severní
straně) v intravilánu obce Lnáře. Most je součástí hlavní průjezdné silnici obcí poblíže zámku
a přemosťuje odtok z Veského rybníka. Předmětný most je rovněž nemovitou kulturní památkou
vedenou v seznamu ÚSKP pod č.ÚSKP 34030/3-5946. Socha sv. Jana Nepomuckého se nachází na
kamenném nízkém podstavci na kamenném stupni v prostoru zábradlí mostu. Po stranách podstavce
jsou umístěny dvě piniové šišky, které jsou kopiemi. Památková ochrana se vztahuje na sochu bez
pozemku. Naproti soše sv. Jana Nepomuckého se na druhé straně mostu nachází socha sv. Donáta.
Socha je stejného barokního provedení, ale není památkově chráněné. Je zde cílené doprohlášení
souboru soch.
Sýpka Anín – Budova sýpky s historizujícími hrázděnými fasádami postavená v druhé polovině 19.
století se dochovala v intaktním stavu z doby výstavby včetně dispozice a historických konstrukcí
(hrázdění, trámové stropy, podlahy, krov).
Špýchar v areálu hospodářského dvora Anín dokládá podobu a funkci hospodářského objektu. Jedná
se o dobře dochovanou sýpku v areálu hospodářských budov ze druhé poloviny 19. století. Budova
sýpky s historizujícími hrázděnými fasádami se dochovala v intaktním stavu z doby výstavby včetně
hmotové sklady, dispozičního řešení i řemeslných prvků a do současné doby si podržela svou zvláštní
a neopakovatelnou podobu. Hodnota sýpky spočívá v jejím architektonickém vzhledu,
v konstrukčním historickém řešení a neopomenutelnou a velmi cennou hodnotou jsou zachovalé
hrázděné konstrukce se šikmými vzpěrami na fasádách sýpky. Památková ochrana se vztahuje pouze
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na špýchar bez pozemku. Budovy s hrázděnou konstrukcí jsou ojedinělým prvkem mezi
registrovanými kulturními památkami v jihočeském regionu. Tento typ architektury je typickým
prvkem staveb v oblasti západních a severozápadních Čech a v prostředí jižních Čech jsou stavby
s touto konstrukcí ojedinělé a z památkového hlediska velmi cenné. Svým umístěním, charakterem
a památkovou hodnotou odpovídá špýchar pojetí kulturní nemovité památky dle zák. č. 20/1987 Sb.
o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
Budova špýcharu s hrázděným patrem je situována v areálu hospodářských budov poblíž kaple sv.
Anny na Kalvárii. Hospodářský komplex budov s hrázděným zdivem není památkově chráněn,
památková ochrana se pouze vztahuje na budovu špýcharu. Celý hospodářský areál včetně špýcharu
se nachází na vyvýšeném místě ve městě, zhruba 200 - 250 m od lnářského zámeckého areálu.
Špýchar je situován na severní straně hospodářského dvora. K budově jsou přistavěny přízemní
budovy, na které se nevztahuje památková ochrana.
Nový zámek – Čtyřkřídlý barokní zámek byl vystavěn ve druhé pol. 17. století vedle starší tvrze. Areál
doplněn bohatou sochařskou výzdobou, romantickým krajinářským parkem z první pol. 19. století,
s minaretm, skleníkem a altány. Cenné interiéry zámku, štuky a malby.
Zámecký areál se nachází na břehu Zámeckého rybníka ve východní části obce u příjezdové
komunikace od Blatné. Dvoupatrový čtyřkřídlý Nový zámek je postaven okolo obdélníkového nádvoří
s přístupem po kamenném mostě se sochami přes ochranný příkop. Na nádvoří najdeme kašnu se
sochou Neptuna z konce 17. století. Součástí areálu romantický krajinářský park s minaretem,
skleníkem a altány.
Starý zámek – Původně gotický hrad byl renesančně přestavěn na přelomu 16.a17. st. Volfem
Novohradským z Kolovrat. Zámek má dochovaný renesanční štít z roku 1593. Ve druhé pol. 17. století
pozbyl zámek rezidenční význam, obytné části byly zapojeny do provozu pivovaru.
Objekt starého zámku představuje z hlediska urbanistického výraznou hodnotu, která překračuje
regionální úroveň. Na mimořádné působivosti se podílí bezprostřední vztah s objektem nového
zámku, který se manifestuje konfrontací hmot, s jejich působivou gradací nejenom v horizontální
úrovni, ale i ve vertikálním stupňování, směřujícímu k podtržení dominantní postavení nového
zámku. Památkově hodnotné jsou kromě naznačených urbanistických souvislostí i architektonické
konstrukce složitého stavebního organismu, který narůstal a proměňoval svou podobu v průběhu
dlouhého časového období (např. zaklenuté suterénní prostory, zaklenuté prostory přízemí, vertikální
konstrukce pocházející z nejstarších fází existence objektu ad.). Ze současného "památkářského
pohledu" lze litovat charakteru obnovy objektu z konce minulého století, při kterém došlo, zdá se
zbytečně, ke ztrátě řady památkových hodnot, mimo jiné bezprostředně působící hodnoty stáří. Starý
zámek č. p. 17 odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 a 42 zákona č.20/1987 Sb. o státní
památkové péči.
Původní tvrz stojí severozápadně od zámku, který byl v 17. století budován v její těsné blízkosti.
K dvoupatrovému věžovitému jádru objektu se na východě a západě připojují boční křídla. K průjezdu
s lomeným obloukem vjezdu, umístěnému v přízemí věžovitého průčelního stavení, vede přes
pozůstatek vodního příkopu mostek. Průčelí této části objektu uzavírá renesanční obloučkový štít.
Levé křídlo, s členitým půdorysem, je v podstatě dvoutraktové. Zhruba kolmo navazuje jednotraktové
pravé křídlo s pravidelným obdélným půdorysem na střední část objektu. Nepravidelná dispozice
objektu, respektive rozvrh jeho vnitřní dispozice, je důsledkem postupného narůstání a přestaveb
jeho částí. Skladba zaklenutých prostor v suterénu a přízemí a mladších stavebních úprav,
reprezentuje dlouhé časové období existence objektu. Stávající forma půdorysná a hmotová je
v neposlední řadě výsledkem úprav, které objekt prodělal po ztrátě původní funkce a jeho zapojení
do provozu pivovaru. Likvidace tohoto provozu se zčásti destruktivně dotkla i autentických prvků
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starého zámku. V současné době je objekt využíván z části pro kulturní účely, z části obsahuje obytné
prostory a kanceláře pro nedestruktivní podnikatelskou činnost.
Silniční most č. 1763-2 – Jednoobloukový most na splavu Veského rybníka se zřítil, dle slov paní
starostky Maškové (2016), při povodni 2. července 1987.
Most se nacházel na silnici č. 1763-2 v obci Lnáře u splavu Veského rybníka.
Venkovský dům – srub – Roubený srub byl situován uprostřed obce, v blízkosti Zámeckého rybníka,
při západním břehu. Jednalo se o roubený srub s doškovou polovalbovou střechou. Dispozice srubu
klasická, třídílná a byla tvořena ze dvou světnic za sebou situovaných, ze vstupní síňky a černé
kuchyně a dále z komory. Prostory světnic měly trámové stropy. Roubený srub byl zbourán zřejmě v
70. letech 20. století, byl ve špatném stavebně technickém stavu. Na jejím místě dnes stojí nový
rodinný dům čp. 62.
Kostel sv. Mikuláše – Původní kostel z první poloviny 14. století byl barokně přestavěn v první
polovině 18. století a roku 1776 byla do areálu vestavěna zděná zvonice s dřevěným patrem. Cenné
barokní exteriéry a interiéry včetně konstrukcí (klenby, krovy).
Areál kostela situovaný při severním okraji obce má vysokou urbanistikou a architektonickou funkci
v obci. Kostel je pohledově exponovaný a tvoří nezastupitelnou dominantu obce. Kostel je
architektonicky zajímavou barokní stavbou, jehož hodnota spočívá v architektonickém a hmotovém
vzhledu a v historických konstrukcích v interiéru. K památkovým hodnotám patří barokní úprava
fasád kostela, dále dochované klenby v presbytáři, sakristii a v předsíni, dále barokní hambalkový
krov a řada řemeslných stavebních prvků. Areál zhodnocuje i stavba zvonice z roku 1776, která má
cihelný základ a zvonové patro obedněné prkny. Interiér kostela je v současné době v neutěšeném
stavu. Kostel si zaslouží rehabilitaci pro své památkové, historické a architektonické hodnoty. Areál
kostela odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 a 42, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči.
Areál kostela je situován při severním okraji obce, v těsné blízkosti Veského rybníka a podél
komunikace č. 17 ze Lnář do Spáleného Poříčí. Kostel tvoří významný architektonický a urbanistický
prvek v obci. Areál kostela je tvořen vlastním kostelem sv. Mikuláše, který je obehnán hřbitovem
s ohradní zdí. Na jihu se nachází v ohradní zdi dřevěná zvonice. V SV rohu hřbitova je situována
budova márnice, která je vkomponována do ohradní zdi a nevztahuje se na ní památková ochrana,
ale nachází se na památkově chráněném pozemku.
Kaple sv. Anny na Kalvarii – Barokní kaple sv. Anny na Kalvárii, čtvercového půdorysu s hranolovou
věží při východním průčelí, byla přestavěna v klasicismu, v roce 1840. Kaple je cenným dokladem
drobné sakrální architektury. Cenný interiér zaklenutý kupolí.
Kaple sv. Anny je cenným dokladem drobné sakrální architektury, která tvoří významný krajinotvorný
a architektonický prvek v obci Lnáře. Hodnotu kaple podtrhuje štuková výzdoba kaple, trojúhelný štít
završený křížem a hranolová zvonička přistavěná ke kapli a je zakončená jehlancovou stříškou nad
profilovanou členěnou římsou. Památková ochrana se vztahuje na kapli s pozemkem. Kaple odpovídá
pojetí kulturní památky podle § 2 zákona č. 20/87. Sb. o státní památkové péči.
Při východním okraji města Lnáře se nachází barokní klasicistně přestavěná kaple sv. Anny, zvaná
Kalvárie. Kaple se nachází v blízkosti bývalého hospodářského dvora Anín, kde se dochoval špýchar
s hrázděnou výplní stěn, který je rovněž památkově chráněný. Kaple je samostatně stojící stavbou na
vyvýšeném prostoru. Kaple tvoří významný architektonický, urbanistický a krajinotvorný prvek.
Památková ochrana se vztahuje na kapli včetně pozemku.
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Socha sv. Jana Nepomuckého – Barokní socha sv. Jana Nepomuckého je datována do 18. století,
pravděpodobně do roku 1737. Socha se nachází v tradičním zobrazení. Socha světce je esovitě
prohnutá, stojí v mírném kontrapostu.
Socha sv. Jana Nepomuckého je cenným dokladem drobné sakrální architektury a kvalitním
příkladem sochařské produkce datované do 18. století, která významně dotváří charakter obce
a zhodnocuje své prostředí. Socha je hodnotným dílem dokumentující úroveň barokního sochařství
v tomto regionu. Památková ochrana se vztahuje sochu s podstavcem, která odpovídá pojetí kulturní
památky podle § 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Socha sv. Jana Nepomuckého je situována v parku, v blízkosti památkově chráněného mostu a zámku
v intravilánu obce Lnáře. Socha sv. Jana Nepomuckého byla původně umístěna v blízkosti
frekventované komunikace z Blatné do Lnář, kde došlo ke statickému narušení sochy a z tohoto
důvodu bylo rozhodnuto, že socha bude přemístěna do parku v centru obce. Transfer byl konzultován
se zástupci NPÚ ú. o. p. v Českých Budějovicích.
Na území obce se nachází prvky sakrálního charakteru (křížky).

C) HODNOTY ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ
Obrázek 2: Urbanistická kompozice
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Obrázek 3: Vývoj charakteru a struktury zástavby

2) LIMITY K 12/2016
A) LIMITY GEOLOGICKÉ
Na správním území obce Lnáře nejsou evidovány významné geologické limity.

B) LIMITY VODNÍHO REŽIMU
Ochranná pásma vodních zdrojů – na správním území obce Lnáře se nachází ochranné pásmo
vodního zdroje. Toto pásmo není ohroženo žádnými záměry.
Záplavová území – Na protékajícím vodním toku, Smolivecký potok, jsou evidována záplavová území
(aktivní zóna záplavového území do správního území obce nezasahuje). V této lokalitě je rovněž
evidováno území zvláštní povodně pod vodním dílem – Metelský rybník.
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C) LIMITY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
NATURA 2000 – nenachází se
MZCHÚ (maloplošná zvláště chráněná území) – Pastivna u Zahorčic, viz výše
ÚSES – RBK 274 – Metelské rybníky – Zahorčice; RBK274 – Velká Kuš - Zahorčice ; RBC 0 - Zahorčice
VKP – nenachází se
Oblast a místo krajinného rázu
Oblast krajinného rázu – Blatensko
Místa krajinného rázu:
Blatenská kotlina – okolí města Blatná
Mirotická pahorkatina – typická lesopolní oblast s absencí velkých vodních ploch,
vyšší nadmořská výška než Blatenská kotlina
Cílová charakteristika krajiny dle ZÚR:
Krajina s předpokládanou vyšší mírou urbanizace (rozvojová osa severozápadní
plzeňská – N – OS2:
Charakteristika krajiny: území vymezených rozvojových os a oblastí, do nich má
především směřovat urbanistický rozvoj kraje, vyjma území, kde rozvojové osy
protínají specifické oblasti
Cílová charakteristika krajiny: krajina s vyšší mírou urbanizace a s tím spojeným
vyšším podílem zastavěných území vhodně zakomponovaných do krajiny
Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:
a) rozvoj zastavitelných ploch v území navrhovat s ohledem na hospodárné
využívání zemědělského půdního fondu a PUPFL, eliminovat zábor
zemědělské půdy s vyšší třídou ochrany a PUPFL, přednostně ve vazbě na
stávající sídla a vymezené trasy,
b) vzhledem k nárůstu zastavitelných ploch zajistit vhodnými urbanistickými
nástroji dostatek doprovodné zeleně (resp. krajinné rozmanitosti) v území,
c) dbát na zajištění prostupnosti krajiny vhodně vymezenými souvislými
plochami zeleně, cestní sítí a realizací ÚSES,
d) preferovat využití brownfields,
e) dbát na zajištění dostatečné dopravní obslužnosti urbanizovaného území,
f) rozvíjet cestovní ruch.

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 nachází řada nemovitých kulturních památek – viz výše.
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F) LIMITY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Na správním území obce Lnáře (k. ú. Lnáře) je evidován záměr dopravní infrastruktury vyplývající
z nadřazené územně plánovací dokumentace – D7/I – přeložka komunikace I/20.

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

H) LIMITY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Produktovod: správním územím obce neprochází vedení produktovodu
Plynovod: územím obce prochází – nízkotlaký, vysokotlaký
Elektrická energie: nachází se vedení VN
Spoje: nachází se komunikační vedení včetně OP
Vodovod: obcí prochází záměr vodovodu V6 – Bezdědovice - Lnáře, tento záměr je v rozporu
s nadřazenou krajskou dokumentací.

3) VYHODNOCENÍ ZÁMĚRŮ
Nejsou evidovány, žádné záměry neobsažené v Územním plánu Lnáře.

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

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

761

759

759

759

739

749

728

733

737

719

725

Celkový
přírůstek
počtu
obyvatel

14

-2

-

-

-20

10

-21

5

4

-18

6

Přirozený
přírůstek
počtu
obyvatel

2

-4

2

3

-7

4

-4

1

-5

0

-3

Migrační
saldo

12

2

-2

-3

-13

6

-17

4

9

-18

9

Živě narození

8

6

9

12

3

12

3

6

5

6

6

Zemřelí

6

10

7

9

10

8

7

5

10

6

9

Přistěhovalí

34

23

23

15

15

21

8

22

27

21

27

Vystěhovalí

22

21

25

18

28

15

25

18

18

39

18

Věková
struktura 014 let

109

104

98

97

90

99

93

102

108

92

95

Věková
struktura 1564 let

541

551

557

560

541

537

528

519

518

504

509

13

Věková
struktura 65
a více let
Index stáří

111

104

104

102

108

113

107

112

111

123

121

101,83

100,00

106,12

105,15

120,00

114,14

115,05

109,80

102,78

133,7

127,3
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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) vysoké radonové riziko

příležitosti

hrozby

Vodní režim
silné stránky
1) dostatek povrchových vodních zdrojů – významná
soustava 3 rybníků
2) absence zranitelné oblasti

slabé stránky
1) část zastavitelné plochy se nachází v hranici rozlivu 100 leté vody

příležitosti

hrozby
1) území potenciálně ohrožené zvláštní povodní pod
vodním dílem

Hygiena životního prostředí
silné stránky

slabé stránky
1) hlučnost a vysoký provoz na silnici I/20 procházející
sídlem
2) přítomnost staré ekologické zátěže a skládek

příležitosti

hrozby

Ochrana přírody a krajiny
silné stránky
1) přítomnost maloplošných zvláště chráněných oblastí a
EVL NATURA 2000 – Pastvina u Zahorčic

slabé stránky
1) nízká hodnota koeficientu ekologické stability

příležitosti

hrozby

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
silné stránky
1) přítomnost nejúrodnějších půd zejména II. třídy
v jihozápadní části území

příležitosti

slabé stránky
1) nízká míra zalesnění, vysoký podíl zemědělské půdy
zejména v jižní a západní části území
2) zejména v severní a západní části území je půda
ohrožena vodní erozí

hrozby

Veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
silné stránky
1) dobrá dopravní dostupnost autobusovou dopravou
2) existence kanalizace – 100% pokrytí

slabé stránky
1) silný provoz na všech komunikacích – zejména pak na
I/20, narušení zdiva, hluk, bezpečnost chodců
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3) existence ČOV
4) existence vodovodu – 60% pokrytí
5) existence plynovodu (pouze Lnáře – 80% napojení)

příležitosti
1) realizace neobecního vodovodního přivaděče – Blatná –
Lnáře

2) vzdálenost vlakové zastávky od samotného sídla obce
3) neexistence vodovodu se 100% pokrytím – projev
problémy v případě sucha (Zahorčice)
4) existující ČOV nemá dostatečnou kapacitu

hrozby
1) problémovou oblast může vytvořit zvýšený nárok na
dopravu – přemostění kvůli realizaci přeložky – sjezdy,
limit rybníků

Sociodemografické podmínky
silné stránky
1) přítomnost vzdělávacích zařízení v obci – MŠ, první
stupeň ZŠ, školní družina
2) přítomnost psychiatrické léčebny Lnáře
3) příznivé hodnoty indexu stáří hodnota okolo 100
4) v sídle Zahorčice je více společensky aktivnějších
obyvatel

příležitosti

slabé stránky
1) absence obvodního lékaře
2) stagnace či mírný úbytek počtu obyvatelstva
3) malá společenská aktivita v obci Lnáře

hrozby
1) očekáván úpadek spojený zejména s odchodem
obyvatelstva za lepší prací a vzděláním

Bydlení
silné stránky

slabé stránky
1) mnoho urbanistických závad způsobeno zejména
značným počtem zchátralých objektů – vlastnictví
soukromých osob či nepřizpůsobivými občany, v poslední
době přibylo několik sociálně slabých a nepřizpůsobivých
občanů
2) předimenzovaný počet ploch pro bydlení – plochy pro
cca 100 RD počítající s nárůstem přibližně o 300 obyvatel
3) nevhodný rozvoj sídel – srůstání sídel – dle navržených
ploch v ÚP směr Zahorčice – Lnáře
4) přibližně třetina bytů je trvale neobydlena
5) stagnace bytové výstavby

příležitosti

hrozby

1) zasíťování pozemků a příprava ploch pro bydlení

Rekreace
silné stránky

slabé stránky

1) řada kulturně – historických památek, naučná stezka
2) přítomnost ubytovacího zařízení
3) obec je využívána k rekreaci – Tvrz, drobné sakrální
stavby, cyklotrasy)

příležitosti

hrozby

Hospodářské podmínky
silné stránky
1) přítomnost významné firmy John Deere – servis a
oprava zemědělských strojů
2) významnější centrum dojíždky (z okolních obcí) do
zaměstnání

slabé stránky
1) přítomnost nevyužitého areálu – brownfield – zároveň
urbanistická závada – nevhodná dominanta(bývalá
bramborárna a Na Uozce) v území
2) nízký podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva
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příležitosti

hrozby

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
3 – Hygiena životního
prostředí

12 – Trh práce
0
-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
Lnáře 2010

Lnáře 2012

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

Lnáře 2016

17

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: LN1; LN2 a LN3
k. ú. Lnáře
obec Lnáře
Popis problému: Nesoulad záměrů vyplývajících z nadřazené územně plánovací dokumentace a
Územního plánu Lnáře. Tento nesoulad tkví v problémech LN1 a LN2 – koridor pro vodovod V6 je
bezdůvodně téměř dvojnásobně širší (200 m místo navrhovaných 100 m). Problém LN3 poukazuje
na obdobný problém a to u záměru D7/1 – koridor pro přeložku komunikace I/20, u kterého
koridor ke konci správních hranic dosahuje šíře až 330 m namísto 200 m. Koridor je rovněž nově
trasován o 50 m severněji, proto je zřetelný i tento nesoulad.
Požadavek na řešení problému: Uvést Územní plán Lnáře do souladu s nadřazenou krajskou
dokumentací a to pro záměry V6 vodovod Bezdědovice – Lnáře a pro záměr D7/1 přeložka
komunikace I/20.

Růžový polygon označuje problematické části – širší vymezení koridorů než je zapotřebí,
oranžová linie rovněž upozorňuje na příliš široké vymezení koridoru pro přeložku I/20.
Řešit na úrovní územního plánu
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Problém kód: LN4
k. ú. Zahorčice u Lnář
obec Lnáře
Popis problému: Nesoulad záměru vyplývajícího z nadřazené územně plánovací dokumentace a
Územního plánu Lnáře. Územní plán Lnáře vymezuje regionální biocentrum RBC 0 Zahorčice o
mnohem menší rozloze než je obsaženo v ZÚR JčK.
Požadavek na řešení problému: Uvést Územní plán Lnáře do souladu s nadřazenou krajskou
dokumentací a to pro záměr RBC 0 Zahorčice.

Růžový polygony označuje části, které jsou v rozporu s nadřazenou krajskou dokumentací,
respektive nejsou v územním plánu zakresleny.
Řešit na úrovní územního plánu

19

