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MYŠTICE

k. ú.: Kožlí u Myštic, Myštice, Vahlovice, Výšice
sídlo: Dvořetice, Kožlí, Laciná, Myštice, Nevležice, Ostrov, Střížovice, Svobodka, Vahlovice, Výšice

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI
1) ZÁKLADNÍ INFORMACE
Tabulka 1: Obecná charakteristika obce Myštice 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
1580,79
4
7
459
1348

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

Myštice, Kožlí u Myštic,
Vahlovice, Výšice

V současné době
pořizované územní plány a
jejich změny

Platné územní plány, regulační plány

Zpráva o uplatňování ÚP
Myštice, 2019

Územní plán Myštice r. 2010

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

ÚP Myštice

Název plochy

Rozloha (ha)

smíšená obytná – SO1

4,1

smíšená obytná – SO2

0,5

smíšená obytná – SO3

1,3

smíšená obytná – SO4

0,8

smíšená obytná – SO5

0,5

smíšená obytná – SO6

0,8

smíšená obytná – SO7

0,1

smíšená obytná – SO8

1,1

smíšená obytná – SO9

1,0
2

smíšená obytná – SO10

0,3

smíšená obytná – SO11

0,4

smíšená obytná – SO12

1,0

smíšená obytná – SO13

1,6

smíšená obytná – SO14

0,7

Celkem vymezeno k bydlení

7,13

Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení – předpoklad do roku 2028 dle urbanistické kalkulačky
URBANKA = cca 0,87 ha.

4) VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
A) VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Dopravní poloha této obce lze charakterizovat jako periferní (vzhledem k poměrům na Blatensku).
Obcí se nachází na pomezí tří krajů – Jihočeského, Středočeského a Plzeňského. Částí obce prochází
komunikace II/177.

B) VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Vodovodní síť
-

vodovod (r. 1978, provozovatel obec Myštice) zásobuje pitnou vodou převážnou část
obce
- předpokládá se s využíváním stávajícího vodovou, rozšířením vodovodních řadů po obci
- výhledově by se obec mohla napojit na VSJČ (Římov) přes obce Skaličany – Vahlovice –
Myštice
Kožlí
-

není vybudován vodovod, zásobování pitnou vodou především z domovních studní, toto
zásobování z individuálních zdrojů se předpokládá i do budoucnosti
Laciná
-

není vybudován vodovod, zásobování pitnou vodou především z domovních studní, toto
zásobování z individuálních zdrojů se předpokládá i do budoucnosti
Střížovice
-

není vybudován vodovod, zásobování pitnou vodou především z domovních studní, toto
zásobování z individuálních zdrojů se předpokládá i do budoucnosti
Svobodka
-

není vybudován vodovod, zásobování pitnou vodou především z domovních studní, toto
zásobování z individuálních zdrojů se předpokládá i do budoucnosti
Vahlovice
-

není vybudován vodovod, zásobování pitnou vodou především z domovních studní, toto
zásobování z individuálních zdrojů se předpokládá i do budoucnosti
Výšice
-

není vybudován vodovod, zásobování pitnou vodou především z domovních studní, toto
zásobování z individuálních zdrojů se předpokládá i do budoucnosti
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Kanalizační síť
-

-

-

provozovatelem kanalizace je obec Myštice; obec je napojena s větší části na kanalizaci
vedenou přes biologický septik s vyústěním do Zádušního potoka; ostatní kanalizace je
nejednotná skládající se ze dvou stok, které jsou zaústěné do rybníka Labuť; několik
domů je napojeno přes septiky do Zádušního potoka nebo má bezodtoké jímky (žumpy)
proběhla rekonstrukce dešťové kanalizace v horní části obce (r. 2003)
převážná část odpadní vod je odváděna kanalizací a dále odtéká do povrchových vod,
zbylá část je nejdříve předčištěna v septických a dále je buď odváděna do kanalizace,
nebo odtéká do povrchových vod
navrhuje se vybudování ČOV (170 EO) s využitím stávající kanalizace a rozšířením nové
kanalizace

Kožlí
-

-

osada 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 do místní vodoteče
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

Laciná
-

-

většina domů je napojena na kanalizaci (vybudována v letech 1973-1978 – dnes
neodpovídá příslušné normě ČSN), která je společná pro dešťovou i splaškovou vodu a
vytéká do biologického rybníka
kanalizace je v majetku města Blatná
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

Střížovice
-

-

bez jakékoliv kanalizace, většina obyvatel (14 ze 17) má vyvážecí žumpy, zbytek pouští
splaškové vody do otevřených příkopů, zaústěných do rybníčků pode vsí, odkud odtéká
otevřenou strouhou v polích do rybníka Labutě
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

Svobodka
-

v osadě je vybudován kanalizační sběrač (společný pro dešťovou vodu i vodu splaškovou
z napojených septiků) po obou stranách komunikace Blatná – Mirovice
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
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Vahlovice
-

-

částečná kanalizace pro veřejnou potřebu, do které jsou zaústěny obytné domy v severní
části obce a 1 objekt ve východní části; dále jsou do kanalizace svedeny dešťové vody
z návsi i obcí procházející komunikace; zbývající domy mají žumpy na vyvážení
kanalizace je v majetku města Blatná
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

Výšice
-

nemá vlastní kanalizaci ani podmínky pro její výhledové zřízení
dešťové vody stékají ve směru spádu do obce Lučkovice
do budoucna se předpokládá s vybudováním ČOV Výšice – Chrást (70 EO)
druhá varianta - s ohledem na velikost místní části 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

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

D) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A STRUKTURA ZÁSTAVBY
V sídlech obce Myštice nejsou takřka zřetelné struktury zástavby ve vztahu k veřejným prostranstvím.
Centrální návesní prostory se v obcích takřka nenachází. Nejzřetelnější návesní prostor je znatelný
v sídle Výšice (žlutá elipsa). Statky jsou zpravidla nepravidelně roztroušeny do kompaktního celku.
Venkovské usedlosti mají nejčastěji obdélníkový tvar, případně tvar „L“. Orientace štítů do veřejného
prostranství je zřetelná pouze v sídle Výšice. Drobný náznak této struktury je rovněž v osadě Kožlí.
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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 Myštice se nachází významný krajinný prvek (VKP) ze zákona – údolní niva
Lomnice.
Na správním území obce Myštice se nenachází přírodní rezervace, přírodní památka, lokalita
výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem. Na území obce se
nacházejí dále jen prvky lokálního a regionálního ÚSES.
Památné stromy:
Na území nejsou evidované památné stromy.

B) HODNOTY KULTURNÍ, CIVILIZAČNÍ A HISTORICKÉ
V obci není vyhlášeno pásmo památkové ochrany.
Rýžoviště zlata – Souvislé pole sejpů o výšce převážně mezi 1 až 2 m se dochovalo v délce asi 300 m
na pravém břehu řeky Lomnice, ca 700 m JV od obce.
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Dosud přesně nedatované rýžovnické sejpy u Nového Mlýna jsou příkladem dobře dochovaného
rýžovnického areálu. Rýžoviště je součástí rozsáhlého komplexu pozůstatků povrchové exploatace
zlata v povodí řeky Lomnice a jejích přítoků v úseku mezi Blatnou a Miroticemi. Rýžoviště odpovídá
pojetí památky podle § 2 a 42, zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové péči.
Rýžoviště leží v nadmořské výšce 420 m v úzké nivě Lomnice mezi úpatím svahu a řekou. Souvislé
pole sejpů o výšce převážně mezi 1 až 2 m se dochovalo v délce asi 300 m na pravém břehu řeky,
jeho šířka se pohybuje od 40 do 80 m. Na S straně sejpy dosahují téměř až k říčnímu korytu. V pásmu
podél řeky je pásmo sejpů členěno krátkými hlubokými strouhami orientovanými k Lomnici, ve větší
vzdálenosti od vody se mezi sejpy nacházejí samostatné nepravidelné jámy. Je pravděpodobné, že
rýžoviště pokračovalo dále na V, kdy byly sejpy zničeny.
Zájezdní hostinec č. p. 7 – Budova bývalého hostince je pravděpodobně středověkým objektem
(kamenný klenutý sklípek), který byl přestavěn v renesanci, baroku a zejména ve druhé polovině 20.
století. Cenné exteriéry s barokními prvky a interiéry včetně kleneb, trámových stropů.
Velmi hodnotný a starobylý bývalý zájezdní hostinec čp. 7 je nepřehlédnutelným a díky patrovému
polovalbovému štítu s barokním lemováním urbanisticky působivým prvkem na jižním okraji obce
Myštice. Tento zachovalý unikátní objekt dokumentuje způsob života na vesnici, především
specifickou typologií, kde v přízemí je vlastní hostinec a v patře jsou obytné prostory. Díky vcelku
citlivým úpravám se dochoval autentický archaický výraz domu. Památková hodnota spočívá
v zachování původního stavebního objemu a především v historicky a umělecky cenné vstupní hale
a prostoru hostince, v částečně dochované dispozici a v dochovaných trámových stropech, klenbě
a krovu. Svým umístěním a charakterem, památkovou a historickou podstatou a technickou
hodnotou je bývalý zájezdní hostinec cenným dokladem a odpovídá pojetí kulturní památky dle zák.
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
Na jižním okraji obce Myštice, těsně u hráze rybníka Labuť a podél hlavní komunikace do Blatné se
nachází velmi hodnotný a starobylý objekt bývalého zájezdního hostince čp. 7. Podélné vstupní
průčelí je orientováno k západu, k hlavní komunikaci a k rybníku Labuť. Jedná se o patrovou budovu
na půdorysu obdélníka s polovalbovou střechou, na kterou na jihu navazuje ohradní zeď s branou.
Bývalý hostinec se nachází v areálu nových přízemních novostaveb, které nejsou předmětem
památkové ochrany.
Zájezdní hostinec č. p. 6 – Areál usedlosti s obytně-hospodářskou budovou a se špýcharem se
šindelovo-doškovou střechou je datován do první poloviny 19. století, přestavba na hospodu
s prodejnou v 80. letech 19. století. Dům má polovalbový štít se štukovou výzdobou. Cenné interiéry.
Venkovská usedlost č. p. 6 ve Vahlovicích s nepravidelným dvorem dokumentuje strukturu a vývoj
historické zástavby, způsob života a hospodaření zemědělců v této době na jihočeském venkově.
I přes dílčí úpravy interiéru pro účely bydlení si areál usedlosti dochoval svůj původní architektonický
výraz, cenná je došková krytina. Památková hodnota spočívá především v zachovaném obytném
a hospodářským stavením, ve hmotové skladbě, v původním uspořádání objektů, v částečném
dochování a respektování původní dispozice, v dochovaných trámových stropech, klenbách
a krovech. Svým umístěním, charakterem, památkovou hodnotou a historickou podstatou odpovídá
tato usedlost 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.
Venkovská usedlost čp. 6 se špýcharem s jednoduchým štítem a bez vstupní brány se nachází
v centrální části obce Vahlovice severovýchodně od Blatné v blízkosti obce Myštice. Usedlost leží na
západní straně trojúhelníkovité návsi, zřejmě dodatečně vestavená na úzký pozemek mezi starší
usedlosti č. p. 4 a 5; štít usedlosti je hluboce zasunut za průčelí sousedů. Jednoštítová zděná
zemědělská usedlost s pravostranným obytným stavením s hospodou a s chlévy v přízemí
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a soliterním špýcharem nemá uzavřený půdorys, je postavená do svahu. Nepravidelný dvůr se od
vjezdu postupně rozšiřuje, je vymezen obytnými a hospodářskými budovami a ohradními zdmi či
ploty, roubená stodola byla v roce 1986 zbořena.
Boží muka – Pilířková boží muka s drobnou polokruhovou nikou byla postavena v roce 1764
v západním extravilánu obce, při silnici do Blatné. Boží muka byla završena kamennou koulí s křížem,
která se nedochovala.
Významná kamenná pilířová boží muka z druhé poloviny 18. století mají svojí polohou dominantní
urbanistickou funkci v extravilánu obce a jsou cenným dokladem drobné lidové architektury. Boží
muka působivě dotvářejí vzhled krajiny. Kamenná boží muka jsou umělecky kvalitně provedená.
Památková ochrana se vztahuje na kamenná boží muka bez pozemku. Bo69 muka odpovídaj9 pojetí
kulturní památky podle § 2 a 42 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.
Při západním okraji vsi Vahlovice, při hlavní komunikaci z Blatné do Myštic se nacházejí na úpatí
kamenného tarasu místního lesa pilířková boží muka. Boží muka jsou situovány v blízkosti usedlosti
čp. 19. Boží muka byla završena kamennou koulí s kovovým křížkem a v nice bývala umístěna socha P.
Marii, což dokládá fotodokumentace z 80. let 20. století. Při dokumentaci v roce 2007 chybí jak
kamenná koule s křížkem, tak i socha P. Marie. Památková ochrana se vztahuje na boží muka bez
pozemku parc.č. 601/5.
Venkovská usedlost č. p. 9 – Dnes dvoukřídlá venkovská usedlost s obytným stavením, sýpkou
a hospodářskými budovami ve dvoře je datována do druhé poloviny 19. století. Dům i sýpka mají
křídlový volutový štít členěný pilastry a římsami.
Ve středu obce Kožlí je situována venkovská usedlost čp. 9. Areál se nachází na významném
architektonickém a urbanistickém místě. Usedlost je tvořena obytným stavením a navazujícími
stájemi na východní straně, sýpkou s chlévy na západní straně. Mezi štíty se nachází brána a branka.
Na jižní straně se nacházela stodola, ze ketré se dochovaly jen kamenné obvodové stěny s vraty. Na
JZ straně usedlosti se nacházel hospodářský objekt, pravděpodobně druhá stodola, z které zbyly
pouze obvodové stěny.
Na území obce se nachází prvky sakrálního charakteru (křížky).

C) HODNOTY ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ
Rozvoj sídel na správním území obce Myštice probíhal především podél místních komunikací.
Nejzajímavější rozvoj lze zaznamenat u sídla Myštice, které se rozvíjelo zejména jižním směrem.
Zástavba nevytváří zvláštně hodnotné struktury vůči veřejnému prostoru či komunikacím.
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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
Na správním území obce Myštice jsou evidovány následující geologické limity
Tabulka 4: Poddolovaná území
Označení
v mapě
P2

Název lokality
Kožlí

Katastrální území
Kožlí u Myštic

Surovina
železné rudy

Zdroj: Česká geologická služba
Tabulka 5: Ložiska nerostných surovin
Označení
v mapě

Název lokality

Katastrální území

Surovina

L4

Kožlí

Kožlí u Myštic

bilancované ložisko
výhradní

L7

Vahlovice 2

Vahlovice

bilancované ložisko
výhradní

L8

Vahlovice

Vahlovice

bilancované ložisko
výhradní

Zdroj: Česká geologická služba
Tabulka 6: Chráněná ložisková území
Označení
v mapě

Název lokality

Katastrální území

Surovina

CH2

Kožlí

Kožlí u Myštic

kámen pro hrubou a
ušlechtilou kamenickou
výrobu

CH5

Vahlovice

Vahlovice

kámen pro hrubou a
ušlechtilou kamenickou
výrobu

Zdroj: Česká geologická služba

B) LIMITY VODNÍHO REŽIMU
Ochranná pásma vodních zdrojů – na správním území obce Myštice se nacházejí ochranná pásma
vodních zdrojů.
Záplavová území – Na území obce Myštice se nachází území zvláštní povodně pod vodním dílem –
Rybník Černívsko. Jižní částí k. ú. Vahlovice protéká řeka Lomnice. Tento vodní tok má vymezena
záplavová území včetně aktivní zóny.

C) LIMITY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
NATURA 2000 – nenachází se
MZCHÚ (maloplošná zvláště chráněná území) – nenachází se
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ÚSES – RBC 4001 Střížovický vrch; RBK 4002 Střížovický vrch Buzičky
VKP – malou částí území probíhá údolní niva řeky Lomnice
Oblast a místo krajinného rázu
Oblast krajinného rázu – Blatensko
Místa krajinného rázu:
Mirovická pahorkatina – Typická lesopolní oblast s absencí velkých vodních ploch,
vyšší nadmořská výška než Blatenská kotlina
Hvožďanská pahorkatina – Oblast východní: převažující lesní komplex s výše
položenými místy a smíšenými lesy
Blatenská kotlina – Oblast blatenská: okolí sídla, včetně jeho prolnutí s krajinou
Cílová charakteristika krajiny dle ZÚR:
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 formách 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 nacházejí drobné sakrální stavby.

F) LIMITY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Na správním území obce Myštice není evidován záměr dopravní infrastruktury vyplývající z nadřazené
územně plánovací dokumentace.

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

H) LIMITY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Produktovod: správním územím obce prochází vedení produktovodu
Plynovod: obec není plynofikována
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Elektrická energie: nachází se vedení VN a VVN
Spoje: nachází se komunikační vedení včetně OP
Na správním území obce Myštice není evidován záměr vyplývající z nadřazené územně plánovací
dokumentace.

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

4) DALŠÍ PODKLADY OBSAHUJÍCÍ ZEJMÉNA STATISTICKÉ ÚDAJE
Tabulka 7: Vývoj základních demografických údajů
2005
Vývoj počtu
obyvatel

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

275

286

291

291

288

283

272

266

265

270

274

Celkový
přírůstek
počtu
obyvatel

5

11

5

-

-3

-5

-10

-6

-1

5

4

Přirozený
přírůstek
počtu
obyvatel

-3

-2

-

-5

-4

-3

-6

-2

1

-5

2

Migrační
saldo

8

13

5

5

1

-2

-4

-4

-2

10

2

Živě narození

-

1

2

1

5

2

3

2

2

0

3

Zemřelí

3

3

2

6

9

5

9

4

1

5

1

Přistěhovalí

13

17

9

11

13

7

4

4

10

18

7

Vystěhovalí

5

4

4

6

12

9

8

8

12

8

5

Věková
struktura 014 let

28

32

33

33

37

32

33

34

33

32

34

Věková
struktura 1564 let

182

185

183

183

179

183

177

169

166

172

172

Věková
struktura 65
a více let

65

69

75

75

72

68

62

63

66

66

68

232,14

215,63

227,27

227,27

194,59

212,50

187,88

185,29

200,00

206,2

200,0

Index stáří
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III. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
1) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA A SWOT ANALÝZA
Horninové prostředí a geologie
silné stránky
1) existence několika ložisek nerostných surovin a
chráněného ložiskového území

slabé stránky
1) vliv těžby na okolní krajiny

příležitosti

hrozby

Vodní režim
silné stránky
1) přítomnost významné vodní nádrže (dle VÚV)- Labuť

slabé stránky
1) existence zranitelných oblastí
2) části zastavěného území zasahují do aktivní zóny
záplavového území

příležitosti

hrozby

Hygiena životního prostředí
silné stránky

slabé stránky
1) hluk z frekventované silnice Blatná - Mirovice

příležitosti

hrozby

Ochrana přírody a krajiny
silné stránky

slabé stránky
1) nízká hodnota koeficientu ekologické stability
2) absence maloplošných zvláště chráněných území

příležitosti

hrozby

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

slabé stránky
hrozby
1) půda v severní části obce je poměrně silně ohrožena
potenciální vodní erozí

Veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
silné stránky
1) dobré napojení veřejnou hromadnou dopravou –
spojení na Prahu a Blatnou (Myštice, Vahlovice, Kožlí,
Svobodka)
2) existence kanalizace
3) existence vodovodu – napojení 50 %

příležitosti

slabé stránky
1) frekventovaná silnice Blatná – Mirovice – nevyhovuje
pro kamionovou dopravu
2) problémy s vodou v období sucha
3) úplná absence veřejné hromadné dopravy v sídlech –
Střížovice, Laciná, Výšice a v osadách Dvořetice, Ostrov

hrozby
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Sociodemografické podmínky
silné stránky
1) zájem o veřejné dění v obci – dostatek veřejných akcí

příležitosti

slabé stránky
1) stagnace počtu obyvatelstva
2) vysoký index stáří

hrozby

Bydlení
silné stránky
1) dostatek zastavitelných ploch pro bydlení

slabé stránky
1) vysoký podíl trvale neobydlených bytů
2) stagnace bytové výstavby
3) drtivá většina domů byla vybudována či rekonstruována
do roku 1980

příležitosti

hrozby

silné stránky

slabé stránky

Rekreace
1) zatopení lomů po těžbě vytváří malebné podmínky pro
rekreaci – koupání – Střížovice
2) dvě osady jsou primárně rekreační – celkem objektů
k rekreaci 50 % - téměř 86 % trvale neobydlených bytů je
určeno k rekreaci

příležitosti

hrozby

Hospodářské podmínky
silné stránky

slabé stránky

1) vysoká míra podnikatelské aktivity

příležitosti

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

13 – Daňová výtěžnost

1 – Horninové prostředí a
geologie
2

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

Myštice 2010

Myštice 2012

6 – Veřejná technická
infrastruktura
7 – Veřejná dopravní
infrastruktura

Myštice 2014

Myštice 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: MY1
k. ú. Vahlovice
obec Myštice
Popis problému: Jižní částí katastrálního území Vahlovice, jižně pod sídlem Dvořetice probíhá
regionální biokoridor 4002 Stížovický vrch – Buzičky. Tento problém způsobuje nesoulad mezi
Územním plánem Myštice a nadřazenou krajskou dokumentací
Požadavek na řešení problému: Uvést do souladu Územní plán Myštice s nadřazenou krajskou
dokumentací pro regionální biokoridor 4002 Stížovický vrch – Buzičky.

Růžový polygon označuje rozsah již neaktuálního záměru. Značkou MY1 je rovněž označena
správná trasa regionálního biokoridoru.
Řešit na úrovní územního plánu
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Problém kód: MY2 – MY4
k. ú. Kožlí u Myštic, Myštice
obec Myštice
Popis problému: Problémy MY2 a MY3 představují problémy z hlediska návaznosti v rámci širších
územních vztahů. Jedná se o nenávaznost mezi lokálním biokoridorem LBK 83 Komárov (Mirotice,
ORP Písek) a lokálním biokoridorem 101 (k. ú. Kožlí u Myštic). Problém MY2 poukazuje na
nenávaznost lokálního biokoridoru LBK 212 na sousední Územní plán Mirotice, neboť na jejím území
nepokračuje v dané oblasti, žádný z prvků ÚSES.
Při zjištění tohoto problému byl objeven potenciální problém MY4, který tkví v tom, že
pravděpodobně došlo a) ke změně správních hranic obce Myštice b) územní plán nebyl zpracován
pro celé správní území obce Myštice. Tento samý problém byl identifikován v jižní části katastrálního
území Vahlovice.
Požadavek na řešení problému: Uvést do souladu Územní plán Myštice se sousední územně
plánovací dokumentací tak, aby nedocházelo ke kolizi z hlediska širších územních vztahů. Prověřit,
zda byl územní plán zpracován pro celé správní území obce Myštice – případně doplnit chybějící
lokality, tak aby byl naplněn § 43 odst. 4 stavebního zákona.

Zelené symboly upozorňují na problematická místa.
Řešit na úrovní územního plánu
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