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ŠKVOŘETICE

k. ú.: Škvořetice, Pacelice
sídlo: Škvořetice, Pacelice

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI
1) ZÁKLADNÍ INFORMACE
Tabulka 1: Obecná charakteristika obce Škvořetice 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
Sedlice
956,37
2
2
458
1294

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

Škvořetice, Pacelice

V současné době
pořizované územní plány a
jejich změny

Platné územní plány, regulační plány

Zpráva o uplatňování ÚP
Škvořetice, březen 2016

Územní plán Škvořetice, r. 2012

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

ÚP Škvořetice

Název plochy

Rozloha (ha)

bydlení – BV1

0,1

bydlení – BV2

0,1

bydlení – BV3/II

0,6

bydlení – BV4

0,2

bydlení – BV5

1,1

bydlení – BV6

4,0

bydlení – BV7

0,5

bydlení – BV8

1,0

bydlení – BV9

0,1

2

bydlení – BV10
Celkem vymezeno k bydlení

0,5
8,2

Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení – předpoklad do roku 2028 dle urbanistické kalkulačky
URBANKA = cca 2,11 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. Pacelice), železniční trať obcí neprochází, obec se nachází v těsné
blízkosti Blatné. Ze Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje vyplývá pro k. ú. Pacelice záměr D7/1 –
přeložka komunikace I/20.

B) VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Vodovodní síť
-

není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu; obec zásobována z místních zdrojů (studní
a vrtů) zřízených u jednotlivých nemovitostí; pouze malá část obce je napojena na vodovod
pro veřejnou potřebu
- zemědělský areál má vybudován vlastní vodovodní systém
- výhledově se uvažuje o zásobování pitnou vodou z nového vodního zdroje; v budoucnu –
napojení nově vybudovaného obecního vodovodu na vodovod VSJČ, v trase Sedlice –
Mirotice – Čimelice - Mirovice
Pacelice
-

není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, zásobování vodou zajišťováno z místních
zdrojů (domovní studny)
zemědělské objekty mají vlastní zdroj, který má stanoven OP
výhledově se uvažuje o zásobování pitnou vodou z nového vodní zdroje (napojení obce na
přívodní řad do Blatné) – na přívodný řad do obce Škvořetice by byla napojena obec
Pacelice

Kanalizační síť
-

na části sídla vybudována kanalizační síť jednotného charakteru, provozovatelem je obec
některé splaškové vody ze zástavby jsou přes septiky nebo přímo zaústěny do kanalizace,
některé jsou vypouštěny přes septiky a jímky přímo do vodoteče, některé jsou čištěny
v ČOV DČB 6,3
- zemědělský areál má vybudovaný vlastní systém likvidace odpadních vod
- návrh vybudování ČOV (270 EO)
Pacelice
-

-

není vybudována kanalizace; splaškové vody jsou přečišťovány v septicích různých typů a
kvalit s vyústěním přepadů do povrchových vod (melioračních stok, rybníka, dešťové
kanalizace) anebo s přepadem do podmoků; zbývající splaškové vody jsou zachycovány
v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážení na zemědělsky využívané pozemky; dešťové
vody jsou odváděny systémem zatrubněných 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
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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: kulturní dům
Veřejnou správu: budova obecního úřadu
Obranu obyvatelstva: neřešeno

D) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A STRUKTURA ZÁSTAVBY
V sídle Škvořetice lze identifikovat centrální obecní prostor (červený pentagon) mezi zámkem a
venkovskými usedlostmi tvořící takřka souvislou linii. Statky mají převážně obdélníkový tvar, štíty
směřuje směrem do veřejného prostoru. V sídle Pacelice nelze jednoznačně identifikovat
veřejný/návesní prostor. Zástavba je tvořena nepravidelným shlukem venkovských stavení
obdélníkového charakteru, případně tvaru „L“ či „U“.
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
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II. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
1) HODNOTY OBCE
A) HODNOTY PŘÍRODNÍ
Na správním území obce Škvořetice se nachází významný krajinný prvek (VKP) ze zákona.
Údolní niva Lomnice – snažit se co nevíce dodržovat znění: VKP jsou chráněny před poškozováním a
ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení
jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení
či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné
stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové
úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.
Na správním území obce Škvořetice 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 evidovány žádné památné stromy.

B) HODNOTY KULTURNÍ, CIVILIZAČNÍ A HISTORICKÉ
V obci není vyhlášeno pásmo památkové ochrany.
Zámek – Starší tvrz byla přestavěna na zámek mezi lety 1543-86 pravděpodobně J. Kalenicem mladším.
V letech 1921-22, za majitele K. Hildprandta, byl zámek přestavěn pseudorenesančně, dle plánů V.
Volfa. Čtyřkřídlý zámek s nádvoří uprostřed obklopuje park.
Zámek stojí na severozápadním okraji obce. Je to čtyřkřídlá, dvoupatrová budova obdélníkového
půdorysu s nádvořím uprostřed. V severozápadním rohu vystupuje třípatrová věž s pavlačí ve výši
druhého patra. U zámku je park.
Mohylník, archeologické stopy – Lokalita se nachází ca 1 km JZ od obce Škvořetice. V 80. letech 19.
století zde bylo prokopáno údajně až 500 žárových hrobů krytých plochými kameny. V Čechách jde
o jedno z největších pohřebišť přelomu starší a mladší doby železné.
Ploché žárově pohřebiště u Škvořetic je příkladem velkého pohřebního areálu, který byl využíván
v pozdně halštatském fázi na přelomu starší a mladší doby železné. S několika sty prozkoumanými
hroby se jedná o jedno z největších pohřebišť tohoto období v Čechách. Z žárových hrobů uložených
pod plochými kameny pochází početný soubor nálezů, který obsahoval bronzové šperky a nádoby,
železné zbraně a součásti koňských postrojů. Naleziště odpovídá pojetí památky podle § 2 a 42, zákona
č. 20/1987Sb. o státní památkové péči.
Pohřebiště leží v nadmořské výšce 480 – 500 m na mírném J svahu klesajícím od návrší Hradiště (kóta
542,4 m) k bezejmennému přítoku Škvořetického potoka. V 80. letech 19. století zde bylo prokopáno
údajně až 500 žárových hrobů krytých plochými kameny, hrobové jámy o průměru 0,5 – 1 m byly
hluboké asi 1 m. Existenci dlážděné cesty vedoucí k destruované kamenné komoře nelze vzhledem
neodbornému vedení výzkumu potvrdit. První nálezy na pohřebišti získal v roce 1883 majitel pozemku
F. Prošek ze Škvořetic, který zde vykopal dvě bronzové nádoby s popelem a kostmi. Objev přivedl na
pohřebiště barona Kollera, který roku 1887 nechal z pole plošně odstranit ornici, pod níž nalezl
pravidelně rozložené kameny kryjící hroby. Pod nimi se nacházely žárové hroby uložené v kuželovité
konstrukci z menších kamenů. Keramika z hrobů byla později vyhozena a zachráněny byly pouze
bronzové a železné předměty. K nim patří 7 chráněných náramků, bronzová zdobená deska, šperk
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tvořený 68 bronzovými knoflíky, bronzový koflík a zlomky dalších nádob. Z železných předmětů to byla
tři koňská udidla, dva hroty kopí, nože a dýka. Všechny nálezy jsou v současné době nezvěstné.
Udávaný počet 500 prozkoumaných hrobů je zřejmě silně nadsazený.
Venkovská usedlost (Škvořetice) č. p. 8 – Jedná se o usedlost s obytným domem s polovalbovým štítem
z počátku 20. století a s hospodářskými budovami z 19. a 20. století. Usedlost byla zmodernizována ve
druhé polovině 20. století.
Špýchar usedlosti je zaznamenám již na stabilním katastru z roku 1837 a je zde znázorněn již jako
nespalný objekt. Obytné stavení je zde již také zachyceno, ale ještě jako spalný objekt, tudíž lze
předpokládat, že zděné obytné stavení je datováno do počátku 20. století. Na stabilním katastru byla
zachycena i dřevěná stodola s doškovou střechou na jihu areálu, která se nedochovala. Ostatní
hospodářské objekty jsou patrně datovány do 2. poloviny 19. století nebo do 20. století.
Venkovská usedlost čp. 8 se nachází při jižním okraji obce Škvořetice, podél středové komunikace
vedoucí obcí. Průčelí obytného stavení a špýcharu jsou orientované k východu. Budovy areálu usedlosti
jsou seskupeny kolem nepravidelného dvora. Památková ochrana se vztahuje v plném rozsahu na
budovu špýcharu, který je situován na severní straně dvora a jeho štítové průčelí je orientováno k
východu. Ostatní budovy areálu usedlosti - obytné stavení na jihu, hospodářské budovy na západní
straně a kolna navazující na špýchar na severu jsou chráněny jen ve hmotě a tvaru. V době prohlášení
v roce 1988 bylo obytné stavení a hospodářské budovy zmodernizovány a přestavěny. Na východní
straně dvora, u vstupu, je podélně sitovaná otevřené pilířová kolna se sedlovou střechou, na kterou se
památková ochrana nevztahuje. Památková ochrana se nevztahuje na pozemek st.parc.č. 55.
Kostel Proměnění Páně – Barokní poutní kostel na vrchu Křesovec byl vystaven pravděpodobně podle
plánů architekta K. I. Dientzenhofera v letech 1763-1765. Prostá drobná stavba má monumentálně
ztvárněné štítové průčelí s římsami. Dochovaný interiér včetně konstrukcí (klenby).
Poutní kostel Proměnění Páně je situovaný nad obcí v lese, na vrchu Křesovec, je cenným
architektonickým a krajinotvorným prvkem. Barokní kostel je architektonicky zajímavou stavbou
z druhé poloviny 18. století s cennými interiéry, s dochovanými historickými konstrukcemi
a hodnotnými architektonickými detaily a stavebními prvky - klenby v interiéru - kupole a pruská
placka, pilastry, kamenné portály a další. Památková ochrana se vztahuje na kostel s věží, který
odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Nad obcí v lese, na vrchu Křesovec při obci Pacelice se nachází opuštěný barokní poutní kostelík
Proměnění Páně. Jednolodní stavba je dnes opuštěná a zchátralá. Jednolodní orientovaný kostel má
segmentově zakončený presbytář, který je sklenut pruskou klenbou, loď plochostropá s fabionem. Po
stranách kostela (na jihu a na severu) jsou dvě předsazené kaple zaklenuté kupolí.
Technický stav kostela je žalostný, je opuštěný a zchátralý, památka rychle pustne.
Venkovská usedlost (Pacelice) č. p. 2 – Dům usedlosti má empírový trojúhelný štít se slepými arkádami
ovlivněný bezpochyby maloměstskou architekturou z blízké Sedlice. Na dům navazuje brána s
trojúhelným štítovým nástavcem. Usedlost je datována do první poloviny 19. století.
Venkovská usedlost čp. 2 v Pacelicích je situována ve středu obce Pacelice, podél hlavní středové
komunikace vedoucí z Blatné do Škvořetic. Venkovská usedlost je příkladem cenné lidové architektury
a dokumentuje způsob života a hospodaření zemědělců v této době na jihočeském venkově. Díky
zachovanému štítu a hmotové skladbě si usedlost dochovala původní architektonický výraz; novodobý
přístavek „verandy“ je důsledkem modernizace. Památková hodnota spočívá především v zachovaném
průčelí obytného stavení, ve hmotové skladbě, v původním uspořádání objektů, v částečném
dochování a respektování původní dispozice, v dochovaných klenbách a krovech. Svým umístěním,
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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. 2 se nachází ve středu obce Pacelice, podél hlavní středové komunikace
vedoucí z Blatné do Škvořetic. Hlavní průčelí je orientováno k západu, ke komunikaci. Usedlost je
situována v mírně svažitém terénu, ve směru S-J. Jedná se o usedlost s budovami na severní a jižní
straně kolem pravidelného dvora, který je na východní a západní straně ohraničen ohradní zdí. Na jihu
se nachází obytné stavení s hospodou a na severu je stodola s chlévem. Dvorek je předělen plaňkový
ploty a plotem z pletiva, které nejsou předmětem památkové ochrany.
Venkovská usedlost (Pacelice) č. p. 3 – Usedlost ve středu obce, z první poloviny 19. století, má dům s
křídlovým štítem, členěným pilastry, obdobný je i na protějším hospodářském stavení. Součástí
památky je železný kříž z 19. století v prostoru návsi.
Venkovská usedlost čp. 2 v Pacelicích je situována ve středu obce Pacelice, podél hlavní středové
komunikace vedoucí z Blatné do Škvořetic. Venkovská usedlost je příkladem cenné lidové architektury
a dokumentuje způsob života a hospodaření zemědělců v této době na jihočeském venkově. Díky
zachovanému štítu a hmotové skladbě si usedlost dochovala původní architektonický výraz; novodobý
přístavek „verandy“ je důsledkem modernizace. Památková hodnota spočívá především v zachovaném
průčelí obytného stavení, ve hmotové skladbě, v původním uspořádání objektů, v částečném
dochování a respektování původní dispozice, v dochovaných 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. 3 se nachází ve středu obce Pacelice, podél hlavní středové komunikace
vedoucí z Blatné do Škvořetic. Hlavní průčelí je orientováno k SZ, k přilehlé komunikaci. Usedlost je
situována v mírně svažitém terénu, ve směru Z-V. Jedná se o usedlost se samostatně stojícími
budovami situovanými podél pravidelného dvora. Na severní straně se nachází obytné stavení
s přistavěným zádveřím do dvora, východní stranu dvora uzavírá průjezdná stodola, na jižní straně je
kolna se špýcharem v patře a navazující chlévy a na západní straně je špýchar. Mezi obytným stavením
a špýcharem bývala v 60. letech 20. století brána, která byly zbourána a nahrazena nízkými laťovými
vraty a vrátky situovanými mezi pilíři z betonových cihel. Zbývající části dvora jsou buď bez ohraničení,
nebo jsou ohraničeny plotem z pletiva. Součástí kulturní památky je kříž před čp. 3 na parc. č. 401/1.
Na území obce se nachází prvky sakrálního charakteru (křížky).

C) HODNOTY ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ
Obec Škvořetice je tvořena dvěma sídly. Sídlo se formovalo kolem centrálního návesního prostoru
(červený kruh). Tato část představuje historické jádro obce s přítomností nedalekého zámku. Sídlo se
rozrůstalo zejména severním směrem podél komunikace postupným intenzivnějším využíváním
zastavěného území. Druhý směr rozvoje – východním směrem představuje rozvoj zejména v druhé
polovině 20. století. Sídlo Pacelice se rozrůstalo podél centrálního prostoru (červený kruh) a také podél
místní komunikace.
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Obrázek 2: Urbanistická kompozice
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Obrázek 3: Vývoj charakteru a struktury zástavby

2) LIMITY K 12/2016
A) LIMITY GEOLOGICKÉ
V katastrálním území Škvořetice a Pacelice nejsou evidovány významné geologické limity.

B) LIMITY VODNÍHO REŽIMU
Ochranná pásma vodních zdrojů – katastrálním území Škvořetice a Pacelice se nacházejí 3 ochranná
pásma vodních zdrojů. Tato pásma nejsou ohrožena žádnými záměry.
Záplavová území – V severozápadní části k. ú. Pacelice, u Buzického biologického rybníka, 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.
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C) LIMITY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
NATURA 2000 – nenachází se
MZCHÚ (maloplošná zvláště chráněná území) – nenachází se
ÚSES – RBC 4004 Chlum; RBK 4003 Buzičky – Chlum, RBK 4005 Chlum – Sedlická hora
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 (k. ú. Pacelice):
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.
Krajina lesopolní (k. ú. Škvořetice):
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:
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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 a také dvě boží muka a rýžoviště zlata.

F) LIMITY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Na správním území obce Škvořetice (k. ú. Pacelice) 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 V1 – Severní Písecko, tento záměr je v souladu s nadřazenou
krajskou dokumentací.

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

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

317

319

327

333

341

339

333

321

324

316

316

Celkový
přírůstek
počtu
obyvatel

9

2

8

6

8

-2

-5

-12

3

-8

0

Přirozený
přírůstek
počtu
obyvatel

-

1

2

-1

-5

5

-3

1

-1

-2

-3

11

Migrační
saldo

9

1

6

7

13

-7

-2

-13

4

-6

3

Živě narození

2

6

4

2

1

7

1

2

2

6

2

Zemřelí

2

5

2

3

6

2

4

1

3

8

5

Přistěhovalí

16

10

14

11

18

4

8

3

10

3

12

Vystěhovalí

7

9

8

4

5

11

10

16

6

9

9

Věková
struktura 014 let

36

40

42

41

41

46

43

40

37

43

47

Věková
struktura 1564 let

227

226

228

231

241

236

231

213

217

209

209

Věková
struktura 65
a více let

54

53

57

61

59

57

59

68

70

64

60

150,00

132,50

135,71

148,78

143,90

123,91

137,21

170,00

189,19

119,4

122,2

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

slabé stránky

1) absence plošných poddolovaných území
2) nízké radonové riziko

příležitosti

hrozby

Vodní režim
silné stránky
1) území není ohroženo záplavami
2) vymezený významný krajinný prvek ze zákona – údolní
niva Lomnice
3) na části Buzický biologický rybník

slabé stránky
1) problémy s dodávkou vody – 40 % problémy v období
sucha, 40 % špatná kvalita vody

příležitosti

hrozby

Hygiena životního prostředí
silné stránky

slabé stránky
1) existence zranitelné oblasti vody jsou znečištěné
dusičnany ze zemědělské činnosti
2) splašková kanalizace negativně ovlivňuje vodní režim
3) kravín a vepřín snižují kvalitu bydlení

příležitosti

hrozby

Hygiena životního prostředí
silné stránky
1) údolní niva Lomnice

slabé stránky
1) velmi nízká hodnota koeficientu ekologické stability
2) přibližně polovina vymezených prvků ÚSES je nefunkční

příležitosti

hrozby

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
silné stránky
1) rozsáhlé plochy nejúrodnějších půd – I. a II. třída
ochrany

příležitosti

slabé stránky
1) vysoký podíl zemědělské půdy – orné půdy
2) nejúrodnější půda ohrožena vodní erozí, případně je
navržena pro zastavění
3) nízká míra zalesnění

hrozby

Veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
silné stránky

slabé stránky

1) existence dálkového vodovodního přivaděče

13

2) existence plynofikace – 50 % napojení

příležitosti

hrozby

Sociodemografické podmínky
silné stránky
1) aktivní přibližně třetina obyvatel – přibližně mladí

příležitosti

slabé stránky
1) stagnace počtu obyvatel
2) vysoký podíl skupiny obyvatelstva 64 a více let

hrozby

Bydlení
silné stránky

slabé stránky
1) dezolátní stav místního zámku a přilehlých budov –
nebezpečí úrazu (soukromý majitel, neoploceno)
2) obec nevlastní stavební parcely – nemůže tak sama
iniciovat prostor
3) stagnace bytové výstavby
4) nevhodný rozvoj obcí – srůstání sídel Pacelice –
Škvořetice
5) velké množství navržených zastavitelných ploch cca pro
70 domů – takřka 100 % nárůst

příležitosti

hrozby

Rekreace
silné stránky
1) kvalitní kulturní život – kulturní dům
2) vedení cyklotras přes území obce

příležitosti

slabé stránky
1) deficity v rekreaci – absence ubytovacích zařízení i
významných turistických cílů
2) slabé napojení na rekreační potenciál Blatenska

hrozby

Hospodářské podmínky
silné stránky
1) tradiční zemědělská výroba – JZD
2) možnost vyjížďky do Blatné

příležitosti

slabé stránky
1) přítomnost nevyužitého areálu bývalé cihelny a starých
zemědělských budov (brownfields)
2) absence významného zaměstnavatele – spádovost
Blatná, Sedlice

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
1
13 – Daňová výtěžnost
2 – Vodní režim

0

12 – Trh práce

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
Škvořetice 2010

Škvořetice 2012

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

Škvořetice 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: ŠK1
k. ú. Pacelice
obec Škvořetice
Popis problému: Na hranicích k. ú. Pacelice (obec Škvořetice) a k. ú. Hněvkov u Mačkova (město
Blatná) dochází ke kolizi z hlediska širších územních vztahů a to v rámci záměru D7/1 – přeložka
komunikace I/20.Koridor je v rámci Územního plánu Škvořetice řešen dle ÚPVÚC a tudíž je i
v nesouladu s nadřazenou krajskou dokumentací.
Požadavek na řešení problému: Zajistit návaznost z hlediska širších územních vztahů pro záměr
D7/1 přeložka komunikace I/20 za respektování zásad územního rozvoje.

Tmavě růžový polygon zobrazuje problematickou plochu.
Řešit na úrovní územního plánu
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Problém kód: ŠK2
k. ú. Pacelice
obec Škvořetice
Popis problému: Na hranicích k. ú. Pacelice (obec Škvořetice) a k. ú. Němčice u Sedlice je evidována
nenávaznost z hlediska širších územních vztahů pro prvky lokálního ÚSES. LBK 332 je řešen z části na
území města Sedlice, ovšem jeho řešení na území sousední obce Škvořetice chybí. Na to upozorňují
oranžové šipky. Jako matoucí může být zelená linie, která může evokovat, že jde o hranici prvku
ÚSES, avšak v tomto případě jde o vzdálenost 50 m od hranice lesa.
Požadavek na řešení problému: Zajistit návaznost z hlediska širších územních vztahů pro prvky ÚSES
na hranicích k. ú. Němčice u Sedlice a k. ú. Pacelice.

Tmavě růžový polygon zobrazuje problematickou plochu.
Řešit na úrovní územního plánu

17

