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UZENIČKY

k. ú.: Uzeničky
sídlo: Uzeničky

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI
1) ZÁKLADNÍ INFORMACE
Tabulka 1: Obecná charakteristika obce Uzeničky 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
Bělčice
662,43
1
2
509
1364

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

Uzeničky

V současné době
pořizované územní plány a
jejich změny

Platné územní plány, regulační plány

Zpráva o uplatňování ÚP
Uzeničky, červen 2016

Územní plán Uzeničky, r. 2016

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

ÚP Uzeničky

Celkem vymezeno k bydlení

Název plochy

Rozloha (ha)

bydlení – BV1

1,5

bydlení – BV2

1,5

bydlení – BV4

1,0

bydlení – BV5

0,6

bydlení – BV7

0,9

bydlení – BVP1

0,1

smíšená obytná – VB8

0,6

smíšená obytná – OPB2

0,2
6,4
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Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení – předpoklad do roku 2028 dle urbanistické kalkulačky
URBANKA = cca 0 ha.

4) VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
A) VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Dopravní poloha této obce lze charakterizovat jako periferní (na pomezí Jihočeského a Středočeského
kraje). Obcí neprochází žádný významný silniční ani železniční koridor. Obcí prochází komunikace III.
třídy – III/1753 a 1735. Na území obce nejsou zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje
navrhovány žádné koridory pro stavby dopravní infrastruktury.

B) VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Vodovodní síť
-

zásobování pitnou vodou je zajišťováno z individuálních vodních zdrojů (studní), toto
zásobování z individuálních zdrojů se předpokládá i do budoucnosti
Černívsko
-

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

Kanalizační síť
- částečná kanalizace pro veřejnou potřebu bez ČOV, kanalizace je v majetku města Blatná
- odpadní vody jsou předčištěny v septicích s přepady do obecní kanalizace a do podmoků
- návrh vybudování ČOV (130 EO)
Černívsko
-

částečná kanalizace pro veřejnou potřebu bez ČOV, kanalizace je v majetku města Blatná
odpadní vody jsou předčištěny v septicích s přepady do obecní kanalizace a do podmoků
není investičně ani provozně výhodné budovat ČOV, 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 obci lze identifikovat centrální obecní prostor s kapličkou (červený kosočtverec).
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Struktura zástavby je tvořena v centrální části venkovskými usedlostmi tvořenými shlukem budov
(bydlení, stodoly). Budovy jsou orientovány štíty různými směry (nejčastěji mají obdélníkový tvar či tvar
písmene „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

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

B) HODNOTY KULTURNÍ, CIVILIZAČNÍ A HISTORICKÉ
V obci není vyhlášeno pásmo památkové ochrany.
Hrádek Křiklava, zřícenina – Hrad Křikava s centrální obytnou věží a příkopem postavený ve 14. století
je dokladem malého šlechtického hradu donjonové dispozice, který je situován na malé ostrožně nad
velkým Černívským rybníkem.
Hrad Křikava nebyl doposud podroben žádnému detailnějšímu průzkumu, a přesto již za současného
stavu vědomostí můžeme konstatovat, že se jedná o kvalitní stavbu malého méně významného
šlechtického hradu. Jeho zděná fáze s centrální obytnou věží zapadá do rozvíjení ve 14. století velmi
oblíbené donjonové dispozice. Představuje náročnější variantu vybavenou kromě obytné věže i dalšími
stavbami, u nichž předpokládáme obytnou funkci. Památková ochrana se vztahuje na zříceninu hradu
Křikava, která odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Tento nevelký hrádek postavený ve 14. století se nachází na malé ostrožně nad velkým Černívským
rybníkem chráněné z východní strany příkopem. Z Hrádku se dochovaly zříceniny hranolové věže
(východní a západní část) a několik málo zdí do výšky cca 2 m. Hrad Křikava stával na ostrohu nad
rybníkem u vsi Černívska. Zbytky hradebních zdí nasvědčují téměř obdélníkovému tvaru opevnění,
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v jehož středu stála hranolová obytná věž. Menší zahloubené stavení bylo v severozápadním nároží
hradby. Hrad byl obehnán příkopem dosud patrným, přístupný byl od východní strany. Dnes se
dostaneme ke zřícenině po hrázi rybníka, který chránil hrad od západu.
Kostel Nejsvětější Trojice – Jednolodní kostel Nejsvětější Trojice s pravoúhlým presbytářem a s věží na
západě byl původně gotický ze 14. století, přestavěn barokně, v roce 1722. V interiéru valené klenby s
lunetami a rovné stropy s fabionem a štukovými zrcadli.
Dominantním prvkem obce Černívsko je kostel Nejsvětější Trojice, který se nachází na architektonicky
a urbanisticky cenném místě. Kostel je architektonicky cennou stavbou postavenou v gotice, ve 14.
století, s barokní přestavbou v roce 1722, která má cenné exteriéry a zejména interiéry s historickými
konstrukcemi. Z památkového hlediska je hodnotné zaklenutí valenou klenbou s výsečemi v sakristii,
štuková zrcadla na stropech v lodi a presbytáři, krovová konstrukce a architektonické prvky, portály.
Památková ochrana se vztahuje na areál kostela, který odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 zák.
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Farní kostel v Černívsku je situován při severním okraji vsi, na strmém pravém břehu Černívského
rybníka. Západně od kostela najdeme bývalou faru, barokní stavbu z poloviny 18. století. Areál kostela
je tvořen jednolodním orientovaným kostelem, kolem kostela se nachází funkční hřbitov, ohrazený
kamennou zdí (později rozšířený k severu). Součástí areálu je kamenné přístupové schodiště na jižní
straně areálu.
Fara – Barokní patrová fara na obdélném půdorysu s valbovou střechou je datována do poloviny 18.
století s úpravamii v první pol. 20. století. Fara má cenné exteriéry se štukovými prvky a interiéry včetně
konstrukcí (valené a plackové klenby, trámové stropy).
Na urbanisticky a historicky cenném místě se nachází patrová barokní fara z první poloviny 18. století,
situovaná v blízkosti farního kostela Nejsvětější Trojice. Z památkového hlediska je cenné hmotové
uspořádání budova jejich dispozice a dochované historické a stavební konstrukce a prvky. Zejména se
jedná o téměř celé klenuté přízemí fary, kde jsou dochovány plackové a valené klenby, trámové stropy.
Památková ochrana se vztahuje na budovu fary včetně hospodářských budov a pozemku. Památková
ochrana se vztahuje na areál fary, který odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 zák. č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči.
Fara s hospodářskými budovami je situována při severním okraji obce Černívsko. Východně od fary se
nachází kostel Nejsvětější Trojice. Areál je tvořen vlastní budovou fary a hospodářskými objekty,
bývalými chlévy a stodolou. Chlévy jsou dnes přestavěny k obytným účelům a jsou propojeny s hlavní
budovou.
Na území obce se nachází prvky sakrálního charakteru (křížky).

C) HODNOTY ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ
Obec Uzeničky je tvořena dvěma sídly – Uzeničky a Černívsko. Část sídla Uzeničky se historicky
formovala kolem kapličky (žlutý kruh). Druhou a třetí část sídla představovala tvrz a odlehlá část na
východě sídla (modrá linie). Rozvoj zástavby byl situován zejména do částí intravilánu, čímž není
významně narušena historická struktura zástavby obce. Obec nepředstavuje příliš lukrativní místo pro
bydlení, respektive zájem o výstavbu je zde takřka nulový, proto je současný domovní fond využíván
zejména chalupáři.
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Obrázek 2: Urbanistická kompozice

Obrázek 3: Vývoj charakteru a struktury zástavby
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2) LIMITY K 12/2016
A) LIMITY GEOLOGICKÉ
V katastrálním území Uzeničky nejsou evidovány významné geologické limity.

B) LIMITY VODNÍHO REŽIMU
Ochranná pásma vodních zdrojů – katastrálním území Uzeničky je evidováno ochranné pásmo vodního
zdroje pro zemědělské družstvo. Toto ochranné pásmo není ohrožováno žádnými negativními záměry.
Záplavová území – v katastrálním území Uzeničky nejsou vyhlášena záplavová území vodních toků.
Území zvláštní povodně pod vodním dílem – na část území zasahuje území zvláštní povodně pod vodním
dílem pro rybník Černívsko.

C) LIMITY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
NATURA 2000 – nenachází se
MZCHÚ (maloplošná zvláště chráněná území) – nenachází se
ÚSES – pouze lokální prvky ÚSES
VKP – nenachází se
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
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.
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E) LIMITY KULTURNĚ HISTORICKÉ
Na správním území obce se nacházejí drobné sakrální stavby a také tři nemovité kulturní památky –
fara, kostel Nejsvatější Trojice a Hrádek Křiklava.

F) LIMITY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Na správním území obce Uzeničky není evidován záměr dopravní infrastruktury vyplývající z nadřazené
územně plánovací dokumentace.
Na správním území obce Uzeničky 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: správním územím obce prochází produktovod
Plynovod: nachází 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 Uzeničky.
Na správním území obce Uzeničky nejsou evidovány žádné záměry vyplývající z nadřazené krajské
dokumentace.

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

128

130

131

136

122

120

127

127

118

120

119

Celkový
přírůstek
počtu
obyvatel

-

2

1

5

-14

-2

3

-

-9

2

-1

Přirozený
přírůstek
počtu
obyvatel

-2

-2

-1

-

-1

-2

1

-

-3

0

0

Migrační
saldo

2

4

2

5

-13

-

2

-

-6

2

1

Živě
narození

-

1

1

-

-

-

2

-

-

1

2

Zemřelí

2

3

2

-

1

2

1

-

3

2

3

9

Přistěhovalí

3

4

4

12

3

2

3

3

-

7

7

Vystěhovalí

1

-

2

7

16

2

1

3

6

2

3

Věková
struktura 014 let

16

15

16

15

6

5

10

10

8

8

10

Věková
struktura
15-64 let

83

88

89

94

90

89

88

86

78

80

76

Věková
struktura
65 a více
let

29

27

26

27

26

26

29

31

32

32

33

181,25

180,00

162,50

180,00

433,33

520,00

290,00

310,00

400,00

400,00

320,00

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) na Blatensku jde o oblast s nejnižšími hodnotami
radonového indexu – nízké riziko

příležitosti

hrozby

silné stránky

slabé stránky

Vodní režim
1) absence aktivní zóny záplavového území – území není
ohroženo povodněmi

příležitosti

hrozby

Hygiena životního prostředí
silné stránky

slabé stránky

1) kvalita ovzduší není zhoršena

příležitosti

hrozby

Ochrana přírody a krajiny
silné stránky
1) vysoká ekologická stabilita
2) příroda i krajina je zachovalá a v dobrém stavu

slabé stránky
1) absence maloplošných zvláště chráněných území –
významně cenných částí přírodní krajiny Blatenska

příležitosti

hrozby

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

slabé stránky

1) vysoký podíl zalesnění

příležitosti

hrozby
1) mírné ohrožení vodní erozí východně a jihovýchodně od
sídla

Veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
silné stránky
1) dobré napojení veřejnou hromadnou dopravou –
autobusy z Blatné

slabé stránky
1) komunikace ve vlastnictví JčK – dezolátní stav
2) devastace místních a účelových komunikací těžkou
zemědělskou technikou
3) absence veřejného vodovodu
4) problémy v případech dlouhotrvajícího sucha
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5) velká vzdálenost od větších měst – Příbram 25 km,
Strakonice 35 km – špatná geografická poloha (znaky
vnitřní periferie)

příležitosti

hrozby

Sociodemografické podmínky
silné stránky

slabé stránky
1) malá aktivita v oblasti veřejného dění
2) špatné společenské vztahy mezi chalupáři a stálým
obyvatelstvem
3) úbytek počtu obyvatel o 12,5 % od roku 2003
4) vysoký index stáří – dosahuje hodnoty 320
5) takřka nulová porodnost
6) nevyšší hodnoty indexu závislosti v rámci ORP – vysoký
podíl osob nad 65 let

příležitosti

hrozby
1) hrozící vylidnění obce

Bydlení
silné stránky
1) obec má vydanou ÚPD z roku 2012, v obci je dostatek
ploch pro bydlení, občanskou vybavenost

slabé stránky
1) přibližně polovina bytů je neobydlena
2) domovní fond vykazuje značné stáří – většina domů byla
vystavěna nebo rekonstruována do roku 1980
3) téměř žádná nová bytová výstavba
4) neustále se zvyšující podíl trvale neobydlených bytů

příležitosti

hrozby

silné stránky

slabé stránky

Rekreace
1) přítomnost chatové oblasti u Černívského rybníka
2) vysoký podíl trvale neobydlených bytů slouží k rekreaci
3) vedení cyklotras přes území obce

příležitosti

hrozby

Hospodářské podmínky
silné stránky

slabé stránky
1) vysoká nezaměstnanost a to zejména dlouhodobá
2) absence volná pracovní místa
3) vysoký podíl vyjíždějících za prací mimo obec
4) v obci je dostatek ploch pro podnikání
5) nízká míra podnikatelské aktivity

příležitosti

hrozby

12

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
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…

10 – Rekreace

9 – Bydlení
8 – Socio-demografické
podmínky

Uzeničky 2010

Uzeničky 2012

6 – Veřejná technická
infrastruktura
7 – Veřejná dopravní
infrastruktura

Uzeničky 2014

Uzeničky 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: UČ1 (UZ1 a BL1) k. ú. Uzeničky
obec Uzeničky
Popis problému: V jihozápadní části katastrálního území Uzeničky je evidována nenávaznost
z hlediska širších územních vztahů mezi Územním plánem Uzeničky a Územním plánem Uzenice.
Územní plán Uzenice trasuje lokální biokoridor K Černívsku směrem do správního území obce
Uzeničky. Na správním území obce Uzeničky již však tento biokoridor vymezen není. Tento problém
je rozsáhlejšího charakteru, neboť druhou možností je špatné vymezení tohoto prvku na území obce
Uzenice, neboť z náhledu širších vztahů není trasován z k. ú. Drahenický Málkov (Blatná) na území
obce Uzeničky lokální biokoridor ovšem interakční prvek, na území obce Uzeničky je rovněž vymezen
interakční prvek (č. 35). Tento problém pravděpodobně vznikl použitím různých podkladů ÚSES.
Požadavek na řešení problému: Prověřit vymezení prvků ÚSES (IP č. 35 a LBK K Černívsku) v trase

Drahenický
Málkov
–
Uzenice – Uzeničky, zajistit jejich
jednotnost a návaznost, aby nedocházelo ke kolizi z hlediska širších územích vztahů.
Značka UČ1 s šipkou označuje místo nenávaznosti.
Řešit na úrovní územního plánu
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