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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE, STRUKTURA OSÍDLENÍ
Správní území obce Bezdědovice se skládá z 1 katastrálních území. Jedná se o k. ú.
Bezdědovice. Na správním území se nachází celkem 3 sídla. Jedná se o Bezdědovice,
Dobšice a Paštiky.

Obrázek 1: Mapa katastrálních území obce Bezdědovice

Tabulka 1: Obecná charakteristika obce Bezdědovice

Typ obce
Obec s rozšířenou působností
Pověřený obecní úřad
Pracoviště finančního úřadu
Katastrální pracoviště
Matriční úřad
Katastrální plocha (ha)
Počet obyvatel k (31. 12. 2019)
Počet katastrů
Počet částí obce
Nadmořská výška (m nad mořem)
První písemná zpráva (rok)
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obce
Blatná
Blatná
Blatná
Strakonice
Blatná
581,4
368
1
3
448
1186

2 POLOHA OBCE V ÚZEMÍ (ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY) A HISTORICKÉ
SOUVISLOSTI
Obec Bezdědovice se nachází ve středu správního obvodu ORP Blatná (asi 3 km severně
od města Blatná) Obec leží v jihozápadní části katastrálního území na Závišínském
potoce. Sídlo Dobšice leží severně od Bezdědovic a sídlo Paštiky v jihovýchodní části
katastru. Katastrální území obce se rozkládá na 581,4 hektarech, přičemž zahrnuje i
osady Paštiky a Dobšice, které nemají svá vlastní katastrální území.
V obci bylo v roce 2019 evidováno 368 obyvatel (včetně osad Dobšice a Paštiky).
Obec Bezdědovice oslavila v roce 2006 již 820 let od svého vzniku. První písemná
zmínka je tedy už z roku 1186, obyvatelé se sem zřejmě nastěhovali kvůli zlatonosné
naplavenině Závišínského potoka.
Největší nabídku pracovních míst vytváří Blatná, jako největší sídlo mikroregionu je
zároveň i centrem s nabídkou pracovních příležitostí pro své okolí.
Nejvyšší terénní dominantou území je Málkovský vrch – 544 m n. m., v severní
zalesněné části katastru. Důležitou dopravní trasou území je silnice II/173 Blatná –
Bělčice, která však řešeným územím neprochází. Další silniční trasou je silnice III/1734
Blatná-Paštiky-Drahenický Málkov, která prochází po východní straně katastru.
Železnice do katastrálního území nezasahuje.

Z hlediska širších územních vztahů se významně uplatňují:
a) návaznosti z hlediska přírody a krajiny, zejména prvky územního systému ekologické
stability (ÚSES):
Regionální – návaznost na ÚP sousedních obcí je zajištěna.
RBK 4000 Hliniční vrch – Střížovický vrch v ZUR.
Na území se nachází lokální ÚSES doplněný interakčními prvky.
Není zajištěn soulad ÚSES ze ZÚR – viz kapitola Problémy k řešení
b) návaznosti z hlediska dopravní infrastruktury:
Územím neprochází významné dopravní trasy z hlediska širších územních vztahů. Na
území vedou jen silnice III. třídy.
c) návaznosti z hlediska technické infrastruktury:
Územím obce prochází návrh vodovodu ze ZÚR - V6 – vodovod v úseku Bezdědovice Tchořovice – Lnáře – není zajištěn soulad ze ZÚR – viz kapitola Problémy k řešení
Územím prochází nadzemní vedení VVN.
Územím prochází vedení plynu – VTL.
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3 ANALÝZA ÚPD (VČETNĚ ÚS), SOULAD S PÚR A ZÚR
Dne 20. 12. 2012 nabyl účinnosti Územní plán Bezdědovice.
Z územního plánu vyplývá další podmínka pro pořízení regulačního plánu, územní stude
či vyhotovení dohody o parcelaci. V Územním plánu Bezdědovice jsou navrženy plochy
Z1, Z8 a Z15, ve kterých bylo rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním
územní studie. Tato podmínka však marným uplynutím lhůty pozbyla platnosti a tak v
plochách hrozí nekoordinovaný rozvoj území, jedná se o problém k řešení – viz kapitola
Problémy k řešení.
Na území obce nejsou vymezeny architektonicky nebo urbanisticky významné stavby.

Tabulka 2: Přehled ÚPD a ÚPP obce Bezdědovice

Katastrální území

Platné územní plány, regulační plány, územní
studie
Územní plán Bezdědovice

Bezdědovice

Nabytí účinnosti 20. 12. 2012
Zprávu o uplatňování předložit do 20. 12. 2024

Územní plán Bezdědovice je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve
znění aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 (poslední aktualizace č. 5 - nabytí účinnosti 11. 9. 2020).
Územní plán Bezdědovice není v souladu s Úplným zněním zásad územního rozvoje
Jihočeského kraje, tedy se zahrnutými aktualizacemi číslo 1, 2, 3, 5 a 6 a po vydání
rozsudku Nejvyššího správního soudu v Brně, který nabyl právní moci dne 18. 9. 2017.
Soulad není zajištěn ve vymezení a označení ÚSES a dále ve vymezení koridoru pro
vodovod – záměr ze ZÚR (V6) – viz kapitola Problémy k řešení.
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4 FUNKČNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ, CHARAKTER A
STRUKTURA ZÁSTAVBY
4.1 FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
4.1.1 Funkční uspořádání zastavěného území
Obec Bezdědovice má primárně obytnou funkci doplněnou o odpovídající občanské
vybavení.
Funkční uspořádání osad je rovněž zaměřeno zejména na obytnou funkcí (smíšenou).
Mezi osadou Dobšice a obcí Bezdědovice nalezneme stávající výrobní a skladovací areál
(zemědělské družstvo).
4.1.2 Funkční uspořádání celého území
Tabulka 3: Plocha území a druh plochy obce Bezdědovice

Zemědělská půda (v ha)
celkem

Orná půda

241,7

Zahrada

164,6

Trvalý travní
porost

Ovocný sad
12,9

0,9

63,3

Nezemědělská půda (v ha)
celkem

Lesní pozemek

339,7

Vodní plocha

285,8

Zastavěná plocha a
nádvoří

13,6

8,5

Ostatní plocha
31,9

4.2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
Východiskem pro prostorovou analýzu území byly:
Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech, MMR, 2019
Politika architektury a stavební kultury České republiky, MMR, 2015
4.2.1 Kompoziční osy
V sídle nejsou zřetelné významné kompoziční osy.
4.2.2 Charakter a struktura zástavby
Obec Bezdědovice se skládá z 1 katastrálního území Bezdědovice, které obsahuje ještě
sídla Paštiky a Dobšice. V Bezdědovicích se původní zástavba nachází hlavně podél
procházející silnice v prostoru mezi potokem a lesem na severu. Jedná se o malou obec
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bez zřetelné struktury zástavby. Zástavba nemá kromě převážně zemědělských
usedlostí jiné lokality s výrazně monofunkčním využitím.
4.2.2.1 Tradiční venkovská zástavba
Jedná se o zástavbu venkovského charakteru tvořenou zemědělskými usedlostmi
a statky obdélníkového tvaru, případně tvořícího tvar „L“.
Parcelace je různých tvarů a nepravidelná. Koeficient zastavění pozemků rovněž
dosahuje různých hodnot v širokém rozpětí.
Urbanistickou hodnotou může být poměrně zachovalá kompozice návesních prostorů
v některých osadách. Budovy (často statky a zemědělské usedlosti) jsou svými štíty
orientovány směrem k významnému veřejnému prostranství. Tato struktura není příliš
narušena novodobou výstavbou.
Obrázek 2: Letecký pohled Bezdědovice (zdroj: mapy.cz)

Obrázek 3: Letecký pohled Dobšice, Paštiky (zdroj: mapy.cz)
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Obrázek 4: Návesní prostor Dobšice (zdroj: mapy.cz)

4.2.3 Výška zástavby
Zástavba dosahuje zpravidla výšky 1 NP + P.
Obrázek 5: Výška zástavby Bezdědovice a Paštiky
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Obrázek 6: Výška zástavby v osadě Dobšice

4.2.4 Historický růst obce Bezdědovice
Obrázek 7: Růst obce Bězdědovice znázorněný na Císařských otiscích, orotofoto mapě 50. léta a
současných ortofoto snímcích (zdroj: mapy.cz, archivnipamy.cuzk.cz)
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4.2.5 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území, potřeba nových
zastavitelných ploch
Zastavěné území obce Bezdědovice, části Dobčice a části Paštiky nedisponují
prolukami, které by bylo možné zastavět. Obec bezdědovice a sídlo Paštiky jsou svou
koncepcí kompaktní, v případě sídla Dobšice se jedná o oddělené části zastavěného
území, které jsou návrhem ÚP doplněny zastavitelnými plochami.
Rozvojové plochy jsou vymezeny jako plochy zastavitelné. Jedná se v převážné většině
o plochy „smíšené obytné“, dále je vymezena plocha „občanského vybavení- sport“ ,
plochy „technické infrastruktury“ a „plochy veřejných prostranství“. Plochy doplňují již
vytvořenou strukturu zástavby, a to zejména v sídle Dobšice. V obci Bezdědovice jsou,
při respektování stávající struktury, vymezeny plochy v bezprostřední návaznosti na
zastavěné území. V sídle Paštiky se jedná o vymezení jedné zastavitelné plochy
navazující na zastavěné území. Plochy smíšené obytné jsou určeny pro objekty s
charakterem bydlení venkovského.
N* = nevyužito
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Tabulka 4: Zastavitelné plochy dle ÚP (pozn. N*= nevyužito)

Číslo
lokality

Kód
funkce

Navržený způsob využití

Popis

Plocha

Využití

(ha)

(%)

v katastrálním území Bezdědovice
Z1

SO

Plocha smíšená obytná

Sever obce Bezdědovice

4,5

N

Z2

OS

Plocha občanského
vybavení - sport

Západ obce Bezdědovice

0,5

N

Z3

SO

Plocha smíšená obytná

Střed obce Bezdědovice

2,2

N

Z4

SO

Plocha smíšená obytná

Východ obce Bezdědovice

0,3

N

Z5

SO

Plocha smíšená obytná

Sever obce Dobšice

0,1

N

Z6

SO

Plocha smíšená obytná

Západ obce Dobšice

0,4

N

Z7

SO

Plocha smíšená obytná

Západ obce Dobšice

1,0

N

Z8

SO

Plocha smíšená obytná

Západ obce Dobšice

1,0

N

Z9

SO

Plocha smíšená obytná

Jih obce Dobšice

0,3

N

Z10

SO

Plocha smíšená obytná

Východ obce Dobšice

0,5

N

Z11

SO

Plocha smíšená obytná

Jih obce Paštiky

0,7

N

Z12

TI

Plocha technické
infrastruktury

Jih obce Bezdědovice

0,1

N

Z13

SO

Plocha smíšená obytná

Východ obce Bezdědovice

0,3

N

Z 15

SO

Plocha smíšená obytná

Západ obce Dobšice

1,1

N
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Požadavky na vymezení zastavitelných ploch v území vyplývají zejména demografického
vývoje, nechtěného soužití, odpadu bytového fondu a specifických podmínek území
(přítomnost v rozvojové oblasti, ose, zázemí centra, atd.)
Požadavky vyplývající z demografického vývoje byly definovány na základě vývoje počtu
obyvatel od roku 2005, ke zjištěním hodnotám se jako účelné jeví vždy připočítání 10%
navýšení z důvodu nechtěného soužití, 5% navýšení z důvodu odpadu bytového
a domovního fondu a přibližně 10-15% rezervy. Ve specifických případech, kdy se
například obec či město nachází v rozvojové oblasti či ose, je možné opět připočítat 1015% navýšení.

Tabulka 5: Prognóza počtu obyvatel obce Bezdědovice
obec
Bezdědovice

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

317

309

318

317

325

332

335

340

334

332

343

Nízká varianta
počet obyvatel

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

338

330

321

310

299

288

276

Střední varianta
počet obyvatel

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

342

340

336

332

326

320

314

Vysoká varianta
počet obyvatel

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

347

350

351

351

352

352

351

Obrázek 8: Prognóza počtu obyvatel obce Bezdědovice

Bezdědovice - prognézna počtu obyvatel do r. 2050
400
380
360
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nízká

střední
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vysoká

5 VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
5.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Územím prochází silnice III/1734 Blatná - Paštiky– Drahenický Málkov a krátký úsek
silnice III/1735. Jiné silnice v území nejsou. Dopravní koncepce se v území nemění.
Územní plán nenavrhuje nové silniční trasy. Železnice řešeným územím neprochází
Na území obce momentálně není uvažováno se záměry dopravní infrastruktury jako
např. přeložky či homogenizace komunikací.

5.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
5.2.1 Vodovodní síť
Bezdědovice
- obec se v roce 2004 napojila na Vodárenskou soustavu Jižní Čechy,
vybudován zásobní vodovodní řad, kterým bylo provedeno napojení na
přívodní vodovodní řad vedoucí z vodojemu Blatná do města Blatná
- rozšiřování vodovodní sítě, pravidelná obnova stávajících vodovodních řadů,
objektů a technologických zařízení na vodovodní síti
- provozovatelem vodovodu je ČEVAK, a. s.
Dobšice, Paštiky
- zásobování pitnou vodou především z domovních studní
- výhledově se předpokládá výstavba vodovodu
5.2.2 Kanalizační síť
Bezdědovice
- v obci je jednotná kanalizační síť, jejímž provozovatelem je obec Bezdědovice
- mimo septiků u napojených nemovitostí jsou na kanalizaci napojeny 2
domovní ČOV
- centrální ČOV není vybudována (návrh ČOV na 300 EO s využitím stávající
kanalizace a rozšířením nové kanalizace
Dobšice, Paštiky
- obec nemá vybudovaný systém kanalizace, odpadní vody jsou zachycovány
v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí za zemědělsky využívané
pozemky
- 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

5.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Občanské vybavení obce je výhradně místního charakteru a slouží výhradně pro
uspokojení potřeb obyvatelům obce a jeho osad.
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Vzdělávání a výchova: v obci ani přilehlých osadách není mateřská škola ani základní
škola, obojí dostupné ve městě Blatná (vzdálenost 3 km od obce Bezdědovice),
k dispozicí je v obci Bezdědovice místní knihovna.
Zdravotní služby: v obci ani přilehlých osadách není poliklinika, nemocnice či
zdravotnické středisko, taktéž dostupné ve městě Blatná (vzdálenost 3 km od obce
Bezdědovice).
Kultura: neřešeno
Veřejná správa: budova obecní úřadu v obci Bezdědovice
Obrana obyvatelstva: neřešeno
Ostatní: v obci Bezdědovice se nachází hasičská zbrojnice, sportovní hřiště na míčové
hry, fotbal a dětský koutek, v obou osadách Dobšice a Paštiky jsou rovněž hasičské
zbrojnice

5.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
V obci Bezdědovice a v osadách jsou významné veřejná prostranství tvořena zejména
návesními prostory v centrální části sídel, případně došlo k jejich druhotnému vytvoření
zapříčiněným růstem obce – příkladem může být průjezdová ulice.
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6 PŘÍRODA A KRAJINA
6.1 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
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

6.2 OBLAST A MÍSTO KRAJINNÉHO RÁZU
Oblast krajinného rázu: Blatensko
Oblast je tvořena mírně zvlněnou zarovnanou pahorkatinou s rozsáhlými plochými
sníženinami. Pahorkatina je jen místy členitější s poněkud výrazněji vystupujícími oblými
16

vrcholy, pozvolna se snižující od severu, kde navazuje na vrchovinu nedalekých Brd,
směrem k jihu. Rozsáhlejší i drobné lesní partie se střídají s rozsáhlými celky orné půdy,
charakteristické je množství vodních ploch. Osídlení je soustředěno do menších až
středně velkých obcí se sevřenou zástavbou.
Místo krajinného rázu:
Hvožďanská pahorkatina – východní část: převažující lesní komplex s výše
položenými místy a smíšenými lesy
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7 HODNOTY
7.1 URBANISTICKÉ HODNOTY
Dochovaný charakter a struktura zástavby jednotlivých osad – původní tradiční
venkovská zástavba s minimem novostaveb narušujících tento charakter (HBD1)

7.2 ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY
7.2.1 Nemovité kulturní památky
Kostel sv. Jana Křtitele - Paštiky (rejstř.č.13974/3-4005) – Areál tvoří barokní
jednolodní kostel s věží z let 1747-51, který je dílem architekta K.I. Dientzenhofera
a barokní hrobka z roku 1752 na centrální pětibokém půdorysu. Velmi cenné interiéry.
Areál doplňuje hřbitov s ohradními zdmi a klenutými bránami. (HBD2).
Obrázek 9: Kostel sv. Jana Křtitele - Paštiky

Zdroj obrázku: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-jana-krtitele-672153
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7.2.2 Ostatní architektonické a stavební hodnoty
Kaple v Bezdědovicích
Obrázek 10: Kaple v Bezdědovicích (zdroj: mapy.cz)

Obrázek 11: Památník obětem 1. světové války (zdroj: mapy.cz)
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7.3 HODNOTY ARCHEOLOGICKÉHO DĚDICTVÍ
7.3.1 Nemovité kulturní památky
Rýžoviště zlata – po obou březích Závišínského potoka (rejstř. č. 36081/3-5991) Pozůstatky povrchové exploatace zlata jsou dochovány v podobě rozsáhlého pole
rýžovnických sejpů, jam a struh rozkládajících se po obou březích Závišínského potoka.
Nečetné archeologické nálezy dovolují těžbu zlata datovat do období vrcholného
středověku (HBD4).
Mohylník, archeologické stopy – severně od obce (rejstř. č. 44691/3-4003) – Raně
středověké pohřebiště tvořené třemi mohylami je situováno na temeni návrší nad
Závišínským potokem. Při archeologickém výzkumu dvou mohyl byla prozkoumána
jejich vnitřní konstrukce a zjištěny pozůstatky žárového pohřbu (HBD5).

7.4 PŘÍRODNÍ HODNOTY
V k. ú. Bezdědovice se nenachází přírodní rezervace, přírodní památka, lokalita výskytu
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem.
Významný krajinný prvek ze zákona Údolní niva podél Závišínského potoka – snažit se
co nejvíce 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.“
(HBD6)
Památné stromy
V Bezdědovicích je v zahradě kulturního zařízení památný strom – Bezdědovický dub
(stáří 150 -200 let.) (HBD13).
V Paštikách je na pozemku parc. č. 79 v k. ú. Bezdědovice památný strom – Paštická
lípa (stáří cca 200 let).(HBD12).
Další přírodně hodnotné lokality
Lesní komplex s Březovou horou (HBD7), Málkovským Vrchem (HBD8), Zeleným
vrchem (HBD9), Dubinami (HBD10)
Závišínský potok a jeho okolí (HBD11)

7.5 KULTURNÍ A CIVILIZAČNÍ HODNOTY
Významný vyhlídkový bod
Kostel sv. Jana Křtitele – Paštiky – z areálu kostela je výhled na blízké okolí
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8 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ

Problém kód: BZ1

k. ú. Bezdědovice

obec Bezdědovice

Popis problému: Severovýchodní částí katastrálního území probíhá regionální biokoridor
RBK 4000 Hliniční vrch – Střížovický vrch. Tento biokoridor je v územně plánovací
dokumentaci chybně vyznačen, neboť úplně chybí jeho oboustranné ohraničení –
znázorněno zelenými křížky. Zároveň je tento biokoridor chybně označen.
Požadavek na řešení problému: Opravit vymezení regionálního biokoridoru RBK 4000
Hliniční vrch – Střížovický vrch v souladu s nadřazenou krajskou dokumentací.

Růžový polygon označuje
rozsah stávajícího trasování
regionálního biokoridoru, zelené křížky označují chybějící horní hranici biokoridoru
v územním plánu.
Řešit na úrovní územního plánu

21

Problém kód: BZ2, BZ3
k. ú. Bezdědovice
obec Bezdědovice
Popis problému: Severovýchodní od sídla Bezdědovice je nadřazenou krajskou
dokumentací navrhován záměr vodovodu V6 Bezdědovice – Lnáře. Koridor pro tento
záměr byl v rámci aktualizace ZÚR JčK přetrasován tak, aby nezasahoval do zastavěného
území obce. Z tohoto důvodu dochází ke vzniku dvou problémů k řešení. Prvním z nich je
BZ2 a to střet části plochy Z2 vymezené Územním plánem Bezdědovice pro občanské
vybavení – sport a nově vymezenou trasu pro vodovod V6. Druhým problémem BZ3 je
nesoulad mezi Územním plánem Bezdědovice a ZÚR JčK.
Požadavek na řešení problému: Zajistit soulad mezi Územním plánem Bezdědovice a ZÚR
JčK ve vymezení záměru pro vodovod V6. Prověřit upřesnění a) vymezení tohoto koridoru
nebo b) vymezení plochy Z2 pro OS, se kterou je tento záměr ve vzájemném střetu.

Růžový polygon označuje problematické oblasti.
Řešit na úrovní územního plánu
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Problém kód: BZ4, BZ5
k. ú. Bezdědovice
obec Bezdědovice
Popis problému: V Územním plánu Bezdědovice jsou navrženy plochy Z1, Z8 a Z15, ve kterých
bylo rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. Tato podmínka
však marným uplynutím lhůty pozbyla platnosti a tak v plochách hrozí nekoordinovaný rozvoj
území.
Požadavek na řešení problému: Informovat zastupitelstvo obce, starostu. Vysvětlit
problematiku. Uvést ve zprávě o uplatňování. V nejbližší pořizované změně prověřit možnost
navržení podmínky vypracovat územní studii pro výše uvedené plochy

Růžový polygon označuje problematické oblasti.
Řešit na úrovní územního plánu
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