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ZÁBOŘÍ

k. ú.: Záboří u Blatné
sídlo: Záboří

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI
1) ZÁKLADNÍ INFORMACE
Tabulka 1: Obecná charakteristika obce Záboří 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
685,09
1
1
555
1298

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

Záboří u Blatné

V současné době
pořizované územní plány a
jejich změny

Platné územní plány, regulační plány

Zpráva o uplatňování ÚP
Záboří, září 2019

Územní plán Záboří, r. 2015

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

ÚP Záboří

Název plochy

Rozloha (ha)

bydlení – Bm-1

2,23

bydlení – Bm-2

0,76

bydlení – Bm-3

0,22

bydlení – Bm-5

0,96

bydlení – Bm-6

2,30

bydlení – Bv-1

0,37

bydlení – Bv-2

0,30

bydlení – Bv-3

0,34

2

bydlení – Bv-4

0,27

bydlení – Bv-5

0,60

bydlení – Bv-6

0,83

Celkem vymezeno k bydlení

9,18

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

4) VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
A) VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Dopravní poloha této obce lze charakterizovat jako neutrální. Obcí neprochází žádný významný silniční
ani železniční koridor. Obcí prochází komunikace III. třídy – III/1399. Na území obce nejsou zásadami
územního rozvoje Jihočeského kraje navrhovány žádné koridory pro stavby dopravní infrastruktury.

B) VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Vodovodní síť
-

-

obec byla napojena na skupinový vodovod Čečelovice – Slivonice – Záboří
obec má vybudovaný rozvod pitné vody, na který je napojena převážná část obyvatel;
zdrojem pitné vody jsou podzemní vody z obecních vrtaných studní a vrtů, ze kterých je
napájený vodovod – studny a vrty jsou napojeny na úpravnu vody
majitelem a správcem vodovodu je obec
areál zemědělské výroby má vlastní zdroje vody

Kanalizační síť
-

-

jednotný kanalizační systém včetně mechanicko-biologické ČOV
rodinné domy, usedlosti a další objekty mají vyvážecí biologické jímky nebo přípojky do
této kanalizace, ze kterých jsou odpadní vody odváděny na odlehčovací komoru před ČOV
za obcí a následně do vodoteče
do jednotné kanalizace jsou odváděny odpadní a dešťové vody
správcem kanalizace je obec
ČOV disponuje ještě i volnou kapacitou pro výhledový rozvoj obce

C) VEŘEJNÉ OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Občanské vybavení obce je výhradně místního charakteru a slouží výhradně pro uspokojení potřeb
obyvatelům obce. Obec je přesto z hlediska občanského vybavení dostatečně vybavena.
Vzdělávání a výchova: V roce 1636 byla v Záboří postavena jedna z prvních škol na Blatensku, která
později vyhořela. V současné době se v obci nachází základní škola a školka.
Sociální služba a péče o rodinu: nenachází se
Zdravotní služby: do obce dojíždí 2 lékaři
Kulturu: nenachází se
Veřejnou správu: budova obecního úřadu
Obranu obyvatelstva: neřešeno
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D) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A STRUKTURA ZÁSTAVBY
V obci lze identifikovat centrální obecní prostor s hasičskou nádrží.
Struktura zástavby je tvořena v centrální části venkovskými usedlostmi tvořenými shlukem budov
(bydlení, stodoly). Budovy jsou orientovány štíty směrem k veřejnému prostranství (či průjezdné
komunikaci), mají obdélníkový tvar či tvar písmene „L“.
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 Záboří se nenachází registrovaní významný krajinný prvek (VKP), přírodní
rezervace, přírodní památka, lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním
významem. Významnou část obce však zaujímá plocha nadregionálního biocentra NBC 36 Velká Kuš.
Toto území představuje území se zachovalou krajinnou typickou pro Blatensko.
Památné stromy:
Na území nejsou evidovány žádné památné stromy.

B) HODNOTY KULTURNÍ, CIVILIZAČNÍ A HISTORICKÉ
V obci není vyhlášeno pásmo památkové ochrany.
Tvrz – V jádru gotická tvrz ze 13. století byla přestavěna Záborskými z Brloha v 15. století a po požáru
roku 1714 byla upravena na sýpku. Jde o patrovou budovu obdélného půdorysu s opěráky,
s dochovanými interiéry (klenby, sýpkové trámové patro, Ránkův krov).
Patrová tvrz připomínající se poprvé již ve 13. století je významným urbanistickým činitelem v rámci
historické struktury celé obce Záboří, protože kromě tvrze se zde dochoval na návrší areál kostela sv.
Petra a Pavla a na úpatí návrší areál fary s hospodářskými budovami. Velmi cenné jsou historické
konstrukce dochované v interiéru tvrze, jako jsou zrcadlové a segmentové klenby. Památkově
hodnotné je i sýpkové patro včetně Ránkova krovu se stojatou stolicí. Památková ochrana se vztahuje
na budovu tvrze čp. 74. Tvrz odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 a 42 zákona č.20/1987 Sb.
o státní památkové péči.
Tvrz je v dobrém stavebně-technickém stavu. V roce 2004 byla tvrz rekonstruována na bydlení.
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Bývalá tvrz čp. 74 stojí v západní části vsi ve svahu v těsné blízkosti kostela sv. Petra a Pavla. Jedná se
o mohutnou patrovou kamennou stavbu na obdélném půdorysu. Budova je zastřešena valbovou
střechou. Budova byla přestavěna na sýpku. Při východní straně budovy je ve skalním podloží vytesán
menší sklep se třemi slepými lochy, přístupný z prostoru dvora. U tvrze je na východní straně dvora
hospodářské zázemí, které není součástí nemovité kulturní památky. Památková ochrana se vztahuje
pouze na tvrz a sklep bez pozemku. Z fortifikačního systému tvrze se do současnosti nic nedochovalo
a totéž platí o přístavbě na jihozápadní straně, jenž nakoso vyplňovala prostor mezi budovou tvrze
a obvodovou zdí hřbitova při kostele. Podle Jiřího Úlovce pochází tato dnes zcela zaniklá přístavba
z doby krátkého znovunabytí Záboří samostatnosti po r. 1633.
Kostel sv. Petra a Pavla - Původně raně gotický kostel s románským jádrem byl založen nepomuckými
cisterciáky v první polovině 13. století na návrší. V 17. století kostel barokizován. Cenné klenuté
interiéry (románská klenba, krovy). Zvonice z r. 1713, barokní brána na hřbitov.
Kostel sv. Petra a Pavla se nachází ve výrazné poloze (561 m. n. m.) nad obcí Záboří a byl postaven
kolem roku 1240 jako pozdně románský tribunový kostel. Kostel je cenným architektonickým
a urbanistickým prvkem v obci. Kostel sv. Petra a Pavla je architektonicky zajímavou stavbu, v jádru
románskou, ze třetí třetiny 12. století, s cennými interiéry, s dochovanými historickými konstrukcemi
a hodnotnými architektonickými detaily a stavebními prvky. Z románské doby se dochovalo masivní
obvodové zdivo a klenba lodi, triumfální oblouk a konečně schodiště vedené až do podkroví v síle
západní zdi. Stavební vývoj kostela završila roku 1713 barokní přístavba bočních lodí, jižní předsíně
a brány do areálu. Po barokní přestavbě v 18. století je kostel trojlodní stavbou s kvadratickým
presbytářem stejné šíře jako loď, trojbokým závěrem, zakončeným uvnitř segmentově, sakristií se
zkosenými nárožími ve východní ose kněžiště a jižní předsíní. Velmi hodnotné jsou dvě pole románské
křížové klenby v lodi, dále křížová klenba s paprsčitým závěrem v presbytáři a krovy nad všemi prostory
kostela. V kostele se dochovala spousta truhlářských prvků včetně kování, řemeslných prvků.
Významný areál kostela je architektonicky doplněn zvonicí z roku 1755 s přístavbou z 19. století a
barokní vstupní bránou na jihu areálu. Památková ochrana se vztahuje na areál kostela, který odpovídá
pojetí kulturní památky podle § 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Dnes je kostel v dobrém stavu díky opravě střechy, zvonice, schodiště, výměně elektroinstalace
a výmalbě interiérů, k čemuž došlo postupně po roce 2000.
Kostel sv. Petra a Pavla se nachází ve výrazné poloze (561 m. n. m.) nad obcí a byl postaven kolem roku
1240 jako pozdně románský tribunový kostel. Kostel je orientovaný, trojlodní s trojboce uzavřeným
presbytářem, sakristií v prodloužení presbytáře a s jižní předsazenou předsíní. Areál kostela je tvořen
vlastním kostele sv. Petra a Pavla, dále zvonicí s navazující bránou na jihu, bývalým hřbitovem, jehož
plocha je ohraničena na východní straně ohradní zdí a zbývající části jsou ztuženy tarasní kamennou
zdí.
Fara - Farní budova byla postavena v barokním slohu v roce 1728. Exteriér barokní, interiér intaktně
dochovaný včetně kleneb, krovu a truhlářských prvků. Součástí areálu oltář se sochou Piety z r. 1862 a
kamenné barokní schodiště ke kostelu a tvrzi z r. 1732.
Jednopatrová farní budova s jednoduchými barokními fasádami se nachází při západním okraji obce
Záboří na úpatí návrší. Spolu s areálem kostela sv. Petra a Pavla a tvrzí vytváří hodnotný urbanistický a
architektonický celek v historické sídelní struktuře. Barokní budova si zachovala svůj charakter
a vysokou památkovou hodnotu, zvláště v intaktně dochované vnitřní dispozici celé budovy se
zachovalými historickými konstrukcemi a architektonickými prvky, jako jsou výplně oken a dveří včetně
kování. Památkově cenné je klenuté přízemí s hodnotnými valenými klenbami s výsečemi, dále
fabiónové stropy se štukovým zrcadlem a v celém rozsahu sklepení se dochovaly valené kamenné
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klenby. Areál fary odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 a 42 zákona č.20/1987 Sb. o státní
památkové péči.
Fara je ve špatném stavebně-technickém stavu. Objekt je bez využití, do fary zatéká a chybí
dlouhodobá údržba. Severní obvodové zdivo v přilehlém terénu je silně zavlhčeno a staticky narušeno.
Při západním okraji vsi Záboří se nachází areál fary s hospodářským zázemím. Patrová barokní budova
fary je datována do roku 1728. Farní budova se nachází v areálu hospodářského dvora, kde na SZ straně
se nachází stodola a na JV straně bývalá hospodářská budova, která byla přestavěna a je z ní dílna a
sklady. JV objekty nejsou součástí památkové ochrany fary. Památková ochrana se ale vztahuje na
pozemky pod nimi, st. parc. č. 29/2 a 29/3 Součástí areálu fary je i přístupové kamenné schodiště ke
kostelu situované na sever od farní budovy. Před farou oltář se sochou Piety z r. 1862 - oltář je součástí
nemovité kulturní památky fary.
Na území obce se nachází prvky sakrálního charakteru (křížky).

C) HODNOTY ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ
Dominantu obce tvoří kostel sv. Petra a Pavla v západní části obce. Hlavní kompoziční osu (červená
linie, žlutá elipsa) tvoří shluk vesnických stavení v centrální části obce. Na tuto zástavbu postupně
navázal rozvoj v severní částí sídla v okolí školy. Zástavba je zde tvořena solitérními zejména bytovými
domy. Rozvoj v severní a jižní části obce představuje (modrá osa) na kterou v jižní části navazuje fialová
elipsa. Tato lokalita je v současné době určena jako stěžejní místo rozvoje obce – zástavba tvořena
rodinnými domy „městského charakteru“.
Obrázek 2: Urbanistická kompozice
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Obrázek 3: Vývoj charakteru a struktury zástavby
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2) LIMITY K 12/2016
A) LIMITY GEOLOGICKÉ
V katastrálním území Záboří u Blatné nejsou evidovány významné geologické limity.

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

C) LIMITY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
NATURA 2000 – nenachází se
MZCHÚ (maloplošná zvláště chráněná území) – nenachází se
ÚSES – ÚSES vyplývající z nadřazené krajské dokumentace
nadregionální biokoridor NRBK 116 Velká Kuš – Řežabinec
nadregionální biocentrum NRBC 36 Velká Kuš
VKP – nenachází se
Oblast a místo krajinného rázu
Oblast krajinného rázu – Blatensko
Místa krajinného rázu:
Kasejovická pahorkatina – mozaikovitá krajina, lesy, pole, vodní plochy, vyšší
nadmořská výška než Blatenská kotlina, jehličnaté lesy
Cílová charakteristika krajiny dle ZÚR:
Krajina rybniční:
Charakteristika krajiny: reliéf vrchovin a pahorkatin, zemědělská krajina je střídána
s lesní krajinou (lesy na 30-70 % plochy), výrazná struktura historické kulturní krajiny,
potoční a říční nivy, mokřady, lesní porosty se segmenty přírodě blízkých lesů, přírodě
blízké louky
Cílová charakteristika krajiny: zachování tohoto typu krajiny
Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:
a) zachovat v nejvyšší možné míře stávající rozmanitost krajiny a dále tuto
rozmanitost podporovat doplňováním vhodných krajinných prvků, resp.
nepřipuštěním vymizení prvků stávajících (např. minimalizace záborů PUPFL)
b) podporovat retenční schopnost krajiny
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c) územně plánovacími nástroji podpořit respektování znaků historicky kulturní
krajiny, cenných architektonických a urbanistických znaků sídel i jejich
vhodnou dostavbou
d) rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj
Krajina lesopolní:
Charakteristika krajiny: ploché pahorkatiny až vrchoviny, vysoké zornění, velké bloky
orné půdy, lesní porosty v plošně nevýznamných segmentech (do 30 plochy), skalní
výchozy (kamýky).
Cílová charakteristika krajiny: zachování charakteru tohoto typu krajiny
Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:
a) eliminovat zábor zemědělské půdy s vyšší třídou ochrany
b) při vhodných územních podmínkách podpořit zvýšení rozmanitosti krajiny
c) podporovat retenční schopnost krajiny
d) územně plánovacími nástroji podpořit respektování cenných
architektonických a urbanistických znaků sídel i jejich vhodnou dostavbou
e) rozvíjet cestovní ruch ve 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 tři nemovité kulturní památky –
fara, kostel sv. Petra a Pavla a Tvrz.

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

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

H) LIMITY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Produktovod: nenachází se
Plynovod: 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 Záboří.
Je nutné respektovat záměry obsažené v nadřazené krajské dokumentaci – jedná se o prvky ÚSES:
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NRBK 116 Velká Kuš – Řežabinec
NRBC 36 Velká Kuš

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

326

323

317

309

314

303

303

304

314

311

308

Celkový
přírůstek
počtu
obyvatel

-1

-3

-6

-8

5

-11

-4

4

10

-3

-3

Přirozený
přírůstek
počtu
obyvatel

2

-

-3

1

1

-1

1

1

-1

1

0

Migrační
saldo

-3

-3

-3

-9

4

-10

-5

3

11

-4

-3

Živě narození

5

4

1

5

5

3

3

2

3

3

3

Zemřelí

3

4

4

4

4

4

2

1

4

2

3

Přistěhovalí

10

3

5

9

6

-

1

8

14

7

7

Vystěhovalí

13

6

8

18

2

10

6

5

3

11

10

Věková
struktura 014 let

64

60

51

48

47

46

43

43

46

46

42

Věková
struktura 1564 let

229

233

235

234

242

232

229

228

229

221

213

Věková
struktura 65
a více let

33

30

31

27

25

25

28

34

39

44

53

51,6

50,0

60,8

56,3

53,2

54,3

65,1

81,0

84,8

95,6

126,1

Index stáří
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III. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
1) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA A SWOT ANALÝZA
Horninové prostředí a geologie
silné stránky
1) absence plošných poddolovaných území a starých
důlních děl

slabé stránky
1) vysoké radonové riziko

příležitosti

hrozby

Horninové prostředí a geologie
silné stránky

slabé stránky

1) absence záplavového území
2) absence zranitelných oblastí

příležitosti

hrozby

Hygiena životního prostředí
silné stránky

slabé stránky
1) přítomnost skládek a starých ekologických zátěží

příležitosti

hrozby

Ochrana přírody a krajiny
silné stránky

slabé stránky

1) přibližně na 1/3 území se rozprostírá nadregionální
biocentrum Velká Kuš

příležitosti

hrozby

1) návrh přírodního parku Pálenec

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

slabé stránky

1) vysoký podíl zalesnění (33%)

příležitosti

hrozby
1) potenciální ohrožení zemědělské půdy v jižní části obce
vodní erozí

Veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
silné stránky
1) existence kanalizace – 70 % napojení
2) existence ČOV – 70 % napojení
3) existence vodovodu – 85 % napojení
4) existence plynovodu – napojení 20 %
5) dobré napojení veřejnou autobusovou dopravou – směr
Strakonice, Blatná
6) dostatek ploch a zařízení pro sportovní využití

slabé stránky
1) značný silniční provoz přes návesní prostor
2) problém s výustí propustku v blízkosti silnice III/1399 –
zamokření lokality v severozápadní části obce
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7) přítomnost MŠ a ZŠ

příležitosti

hrozby

Sociodemografické podmínky
silné stránky
1) nízký index stáří
2) silná věková skupina 0-14 let
3) stagnace ve věkové skupině 64 a více let

slabé stránky
1) stagnace počtu obyvatelstva

příležitosti

hrozby

silné stránky

slabé stránky

Bydlení
1) nízký podíl trvale neobydlených domů
2) rozvoj bytové výstavby
3) rozmanitá struktura domovního fondu dle výstavby či
rekonstrukce domu

příležitosti

hrozby

silné stránky

slabé stránky

Bydlení
1) v letních měsících je obec navštěvovaná turisty
2) přítomnost rozhledny – rozhledna Pětnice

příležitosti

hrozby

Hospodářské podmínky
silné stránky

slabé stránky

1) nízká nezaměstnanost – 5,4 % v roce 2016
2) vysoká míra podnikatelské aktivity
3) nízká míra nezaměstnanosti

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
Záboří 2010

Záboří 2012

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

Záboří 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: ZA1
k. ú. Záboří u Blatné
obec Záboří
Popis problému: Severně od obce (sídla) Záboří se rozprostírá rozsáhlé nadregionální biocentrum
NRBC 36 Velká Kuš. Toto nadregionální biocentrum není vymezené v Územním plánu Záboří zcela
v souladu s nadřazenou krajskou dokumentací.
Požadavek na řešení problému: Uvést do souladu Územní plán Záboří s nadřazenou krajskou
dokumentací ve vymezení NRBC 36 Velká Kuš.

Růžový polygon označuje zmíněné problematické vymezení.
Řešit na úrovní územního plánu
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