V. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚAP ORP
BLATNÁ
ČÁST II. KARTY OBCÍ

LAŽÁNKY

PROSINEC 2020

OBSAH
1

Základní informace, struktura osídlení ................................................................. 4

2

Poloha obce v území (širší územní vztahy) a historické souvislosti ........................... 5

3

Analýza ÚPD (včetně ÚS), soulad s PÚR a ZÚR ...................................................... 6

4

Funkční a prostorové uspořádání území ............................................................... 7
4.1

4.1.1

Funkční uspořádání zastavěného území ....................................................... 7

4.1.2

Funkční uspořádání celého území ............................................................... 7

4.2

5

6

7

Funkční uspořádání území ................................................................................ 7

Prostorové uspořádání území ............................................................................ 7

4.2.1

Kompoziční osy - urbanistická kompozice .................................................. 7

4.2.2

Charakter a struktura zástavby ................................................................... 8

4.2.3

Výška zástavby ........................................................................................ 11

4.2.4

Historický růst obce Lažánky .................................................................... 12

4.2.5

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území ...................................... 13

Veřejná infrastruktura....................................................................................... 16
5.1

Dopravní infrastruktura .................................................................................. 16

5.2

Technická infrastruktura................................................................................. 16

5.2.1

Vodovodní síť .......................................................................................... 16

5.2.2

Kanalizační síť ......................................................................................... 16

5.2.3

Plynovodní síť .......................................................................................... 16

5.2.4

Elektrická energie .................................................................................... 16

5.3

Občanské vybavení ........................................................................................ 16

5.4

Veřejná prostranství ....................................................................................... 17

Příroda a krajina ............................................................................................... 18
6.1

Cílová charakteristika krajiny dle ZÚR ............................................................. 18

6.2

Oblast a místo krajinného rázu ........................................................................ 18

Hodnoty .......................................................................................................... 20
7.1

Urbanistické hodnoty ..................................................................................... 20

7.2

Architektonické hodnoty................................................................................. 20

7.2.1

Nemovité kulturní památky ...................................................................... 20

7.2.2

Ostatní architektonické a stavební hodnoty................................................ 21

7.3

Hodnoty archeologického dědictví .................................................................. 21

7.3.1

8

Nemovité kulturní památky ...................................................................... 21

7.4

Přírodní hodnoty ............................................................................................ 22

7.5

Kulturní a civilizační hodnoty .......................................................................... 22

Problémy k řešení ............................................................................................ 23

2

Seznam obrázků a tabulek:

Obrázek 1: Mapa sousedních obcí a katastrů ........................................................... 4
Obrázek 2 : Urbanistická kompozice sídle Lažánky................................................... 8
Obrázek 3: Ukázka charakteru a struktrury zástavby ................................................ 9
Obrázek 4: Návesní prostor obce Lažánky (Zdroj: mapy.cz) ...................................... 9
Obrázek 5: Letecký pohled obce Lažánky (Zdroj: mapy.cz) ..................................... 10
Obrázek 6: Výška zástavby obce Lažánky ............................................................. 11
Obrázek 7: Růst obce Lažánky znázorněný na Císařských otiscích (1837) ................. 12
Obrázek 8: Prognóza počtu obyvatel obce Lažánky ................................................ 15
Obrázek 9: Usedlost ........................................................................................... 21

Tabulka 1: Obecná charakteristika obce Lažánky ..................................................... 4
Tabulka 2: Přehled ÚPD a ÚPP obce Lažánky........................................................... 6
Tabulka 3: Plocha území a druh plochy - obec Lažánky ............................................ 7
Tabulka 4: Zastavitelné plochy obce Lažánky dle ÚP .............................................. 13
Tabulka 5: Prognóza počtu obyvatel Lažánky ........................................................ 14

3

1 ZÁKLADNÍ INFORMACE, STRUKTURA OSÍDLENÍ
Správní území obce Lažánky se skládá z 1 katastrálního území. Jedná se o k. ú.
Lažánky.

Obrázek 1: Mapa sousedních obcí a katastrů

Tabulka 1: Obecná charakteristika obce Lažánky

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)

4

obec
Blatná
Blatná
Blatná
Strakonice
Blatná
258,7
101
1
1
539
1405

2 POLOHA OBCE V ÚZEMÍ (ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY) A HISTORICKÉ
SOUVISLOSTI
Obec Lažánky se nachází v jižní části SO ORP Blatná ve vzdálenosti cca 5 km od Blatné.
Obec se řadí svou populační o prostorovou rozlohou mezi nejmenší ve správním
obvodu. K obci přináleží rekreační chatová oblast Lomec a Ostrý. Obec byla dříve
přidružena k Záboří, k jejímu osamostatnění došlo v roce 1990.
Z hlediska širších územních vztahů se významně uplatňují:
a) návaznosti z hlediska přírody a krajiny, zejména prvky územního systému ekologické
stability:
Na území je vymezen nadregionální a lokální ÚSES doplněný interakčními prvky.
ÚSES vyplývající z nadřazené krajské dokumentace:
NRBK 116 Velká Kuš – Řežabinec
NRBC 36 – Velká Kuš
b) návaznosti z hlediska dopravní infrastruktury:
Obcí Lažánky prochází komunikace třetí třídy III/1399 – směr Blatná.
Dále územím prochází místní a účelové komunikace.
Územím katastru Lažánky neprochází železnice.
c) návaznosti z hlediska technické infrastruktury:
Zásobování elektrickou energií - územím prochází vzdušné vedení VN.
Zásobování plynem – obec Lažánky není plynofikována.
Zásobování vodou - vybudován místní vodovod v r. 1992 (majitel a správce vodovodu je
obec Lažánky). Na vodovod je napojena prakticky celá stávající obytná zástavba a
objekty ZD.
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3 ANALÝZA ÚPD (VČETNĚ ÚS), SOULAD S PÚR A ZÚR
Dne 26. 5. 2009 nabyl účinnosti Územní plán Lažánky a dne 25. 7. 2014 nabyla
účinnosti změna č. 1 Územního plánu Lažánky.
Z územního plánu vyplývá další podmínka pro pořízení regulačního plánu,
územní studie či vyhotovení dohody o parcelaci. V řešeném území je navržena lokalita
č. 12, ve které je prověření změn jejího využití územní studií podmínkou pro
rozhodování (došlo k marnému uplynutí lhůty pro pořízení územní studie).
Na území obce nejsou vymezeny architektonicky nebo urbanisticky významné stavby.
Tabulka 2: Přehled ÚPD a ÚPP obce Lažánky

Katastrální území

Platné územní plány, regulační plány, územní studie
Územní plán Lažánky
Nabytí účinnosti 26. 5. 2009

Lažánky

Zprávu o uplatňování předložit do 26. 5. 2021
Změna č. 1 Územního plánu Lažánky
Nabytí účinnosti 25. 7. 2014

Stanovení pořadí změn v území (etapizace) – není navrhováno.
Územní plán Lažánky 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 Lažánky je v souladu s Úplným zněním zásad územního rozvoje
Jihočeského kraje (dále jen ZÚR JčK), 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.
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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 Lažánky má primárně obytnou funkci doplněnou o odpovídající občanské
vybavení.
4.1.2 Funkční uspořádání celého území
Tabulka 3: Plocha území a druh plochy - obec Lažánky
(Zdroj: data z veřejné databáze ČSÚ, data k 31. 12. 2019)

Zemědělská půda (v ha)
celkem
156,2

Orná půda

Zahrada

87,1

Trvalý travní
porost

Ovocný sad
4,3

-

64,8

Nezemědělská půda (v ha)
celkem
102,8

Lesní pozemek

Vodní plocha

53,7

9,5

Zastavěná plocha a
nádvoří
6,2

Ostatní plocha
33,1

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 - urbanistická kompozice
Urbanistická kompozice sídla je zřetelná na níže uvedeném obrázku. Kaplička
v centrální části sídla a její obklopení hospodářskými staveními. Původní struktura obce
není takřka narušena postupně rozšiřující zástavbou pocházející převážně z minulého
století. Kompoziční osa je dále tvořena procházející komunikací, kolem které jsou
situovány.
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Obrázek 2 : Urbanistická kompozice sídle Lažánky

4.2.2 Charakter a struktura zástavby
Obec Lažánky se skládá z 1 katastrálního území Lažánky.
Centrální prostor sídla tvoří malá náves. Na tento prostor navazuje historická zástavba
zemědělských usedlostí. Na okraji vesnice je velké zemědělské družstvo. Pro sídlo je
charakteristické venkovské bydlení v meších stavení charakteristické propojením života
s přírodou a typickými činnosti patřícími na venkov zejména drobné zemědělství. Proto
je také v těchto plochách umožněn dostatečně široký způsob využití, aby nabídl
možnosti pro tento typický způsob života. Zástavba nemá kromě převážně
zemědělských usedlostí jiné lokality s výrazně monofunkčním využitím. Ve vymezeném
zastavěném území sídla není dostatek proluk a volných pozemků, aby pokryly potřebu
lokální výstavby. Rozvojové plochy jsou v územním plánu navrženy v blízkosti sídla a
dotváří koncepci zástavby ve vazbě na přírodní podmínky z hlediska krajinného reliéfu,
orientace ke světovým stranám a obecně kladného působení krajinné kompozice.
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Obrázek 3: Ukázka charakteru a struktrury zástavby

4.2.2.1 Tradiční venkovská zástavba
Původní zástavba je převážně venkovského charakteru tvořená zemědělskými
usedlostmi a statky většinou obdélníkového tvaru a výjimečně statky tvořící tvar „L“,
zpravidla se sedlovými střechami.
Parcelace je různých tvarů a nepravidelná. Koeficient zastavění pozemků rovněž
dosahuje různých hodnot v širokém rozpětí.
Tato struktura není narušena novodobou výstavbou.

Obrázek 4: Návesní prostor obce Lažánky (Zdroj: mapy.cz)
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Obrázek 5: Letecký pohled obce Lažánky (Zdroj: mapy.cz)
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4.2.3 Výška zástavby
Zástavba dosahuje zpravidla výšky 1 NP + P výjímečně 2NP+U/P
Obrázek 6: Výška zástavby obce Lažánky
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4.2.4 Historický růst obce Lažánky
Obrázek 7: Růst obce Lažánky znázorněný na Císařských otiscích (1837), orotofoto mapě 50. léta a současných
ortofoto snímcích (Zdroj: mapy.cz, archivnimapy.cuzk.cz)

12

4.2.5 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území, potřeba nových
zastavitelných ploch
Ve vymezeném zastavěném území sídla Lažánky není dostatek proluk a volných
pozemků, aby pokryly potřebu lokální výstavby. Rozvojové plochy jsou v územním
plánu navrženy v blízkosti sídla a dotváří koncepci zástavby ve vazbě na přírodní
podmínky z hlediska krajinného reliéfu, orientace ke světovým stranám a obecně
kladného působení krajinné kompozice.
Na stávající strukturu zástavby v územním plánu Lažánky je navázáno vymezení
zastavitelných ploch, které jsou lokalizovány v přímé návaznosti na zastavěné území. ÚP
Lažánky navrhuje následující zastavitelné plochy, včetně jejich průběžného využití.
Tabulka 4: Zastavitelné plochy obce Lažánky dle ÚP (pozn. N* = nevyužito)
Číslo
lokality

Kód
funkce

Navržený způsob
využití

Plocha
(ha)

Popis

Využití
(%)

v katastrálním území Lažánky

Brd

Plochy bydlení –
bydlení
nízkopodlažní

Lažánky jih – kapacita cca 10 RD

2,1

N

2

Brd

Plochy bydlení –
bydlení
nízkopodlažní

Lažánky západ – kapacity cca 2 RD

0,3

N

3

Ovs

Občanské vybavení
- sport

Lažánky jihozápad - Využití na
multifunkční sportovní hřiště

0,22

N

4

Brd

Plochy bydlení –
bydlení
nízkopodlažní

Lažánky východ – kapacita cca 6 RD

0,7

N

5

Brd

Plochy bydlení –
bydlení
nízkopodlažní

Lažánky jihovýchod – kapacita 2 RD

0,2

N

6

Ov

Občanské vybavení

0,01

N

7

Brd

Plochy bydlení –
bydlení
nízkopodlažní

Lažánky střed - kapacita 1 RD

0,2

N

9

Ti

Technická
infrastruktura

Lažánky sever – plocha pro ČOV

0,27

N

1

Lažánky střed
Využití: rozvoj občanského vybavení
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10

Rr

11

Rekreace rodinná

Lažánky lokalita „Ostrý“ – využití
rekreace

1,58

N

Technická
infrastruktura

Lažánky lokalita „ZA HÁJKY“ – využití:
vodojem

0,12

N
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Bz

Plochy bydlení soukromá zeleň Bz

Lažánky západ - kapacita cca 6 RD

0,3

N

13

Brd

Plochy bydlení –
bydlení
nízkopodlažní

Lažánky východ

0,2

N

V územním plánu Lažánky není stanovena etapizace.
V řešeném území je navržena lokalita č. 12, ve které je prověření změn jejího využití
územní studií podmínkou pro rozhodování (došlo k marnému uplynutí lhůty pro pořízení
územní studie).
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 Lažánky

obec
Lažánky

počet
obyvatel

počet
obyvatel

počet
obyvatel

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
70

73

77

86

85

84

88

97

Nízká varianta
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
99
97
94
91
88
85
81
Střední varianta
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
101 100
99
98
96
94
93
Vysoká varianta
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
102 103 103 103 104 104 103
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104 101

Obrázek 8: Prognóza počtu obyvatel obce Lažánky

Lažánky - prognóza počtu obyvatel do r. 2050
200

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
nízká

střední

15

vysoká

5 VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
5.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Obcí Lažánky prochází komunikace třetí třídy III/1399 – směr Blatná.
Železnice řešeným územím neprochází.

5.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
5.2.1 Vodovodní síť
-

V obci je vybudován vodovod vybudovaný v r. 1992, majitel a správce je obec
Lažánky
Na vodovod je napojena prakticky celá stávající obytná zástavba a objekty ZD

5.2.2 Kanalizační síť
Lažánky
-

majitelem a provozovatelem kanalizace jednotného systému je obec Lažánky
výhledově se předpokládá s vybudování ČOV (150 EO)

5.2.3 Plynovodní síť
-

Obec Lažánky není plynofikována.

5.2.4 Elektrická energie
-

Na území obce je vedení VN.

5.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Občanské vybavení obce je výhradně místního charakteru a slouží výhradně pro
uspokojení potřeb obyvatelům obce. Charakter řešeného území orientuje jeho
obyvatelstvo na využívání občanské vybavenosti sídel vyššího významu. Střediskem,
poskytujícím široké spektrum služeb i nabídku pracovních příležitostí je město Blatná.
Blatná a vzdáleně Strakonice poskytují občanské vybavení a nabídku pracovních
příležitostí. Obec Lažánky má objekt obecního úřadu. Zdravotnické zařízení v obci není,
taktéž pošta ani základní škola a mateřská škola. Také do budoucna bude řešené území
převážně orientováno na občanské vybavení sídel vyššího významu.
Vzdělávání a výchova: v obci není mateřská škola ani základní škola
Zdravotní služby: v obci není poliklinika, nemocnice či zdravotnické středisko
Kultura: v obce není kulturní dům, ani jiná významná budova pro zajištění kultury
16

Veřejná správa: budova obecního úřadu
Obrana obyvatelstva: neřešeno

5.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Veřejné prostranství bylo v historii tvořeno v centrální části obce Lažánky.
Stávající veřejné prostranství v sídle Lažánky je historicky založeno a jedná se hlavně o
komunikace v zástavbě a návesní prostor.
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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
18

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.
Místa krajinného rázu:
Kasejovická pahorkatina – mozaikovitá krajina, lesy, pole, vodní plochy,
vyšší nadmořská výška než Blatenská kotlina, jehličnaté lesy
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7 HODNOTY
7.1 URBANISTICKÉ HODNOTY
Obec Lažánky se skládá z 1 katastrálního území Lažánky. V obci se původní zástavba
nachází hlavně kolem centrální návsi a přilehlých komunikací. Jedná se o malou obec
bez zřetelné struktury zástavby. Usedlosti nejsou řazeny do jasných front. Obec má
charakter převážně obytného a hospodářského sídla. Rozvojové plochy jsou v územním
plánu navrženy v blízkosti sídla a dotváří koncepci zástavby ve vazbě na přírodní
podmínky z hlediska krajinného reliéfu, orientace ke světovým stranám a obecně
kladného působení krajinné kompozice. (HLŽK1)

7.2 ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY
7.2.1 Nemovité kulturní památky
V obci se nachází nemovitá kulturní památka, ale není zde vyhlášeno pásmo památkové
ochrany.
Usedlost č. p. 5 – Usedlost nepravidelného tvaru se samostatně stojícími objekty je
datována do počátku 19. století. Dům s klenutou světnicí s chlévy a výměnkem má
prostý polovalbový štít a fasády, cenné klenuté interiéry včetně konstrukcí a prvků
(klenby, dveře, okna).
Venkovská usedlost č. p. 5 v Lažánkách je nedílnou součástí intravilánu obce a je jeho
nenahraditelnou součástí. Usedlost spoluvytváří důležitý urbanistický a architektonický
prvek. Památková hodnota spočívá především v hmotové skladbě, v původním
uspořádání objektů kolem dvora, v původním dispozičním řešení obytných i
hospodářských staveb, v původních historických konstrukcích. Památkově cenné jsou
zachovalé plackové a valené klenby v obytném stavení, v chlévě a ve výměnku a dále
trámové stropy ve špýcharu. Památkově velmi významné je zaklenutí světnice v
obytném stavení, což je z architektonického hlediska vzácné a v regionu ojedinělé. 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 č. p. 5 se nachází ve středu obce Lažánky, na jižní straně návsi. Štít
obytného stavení a ohradní zeď s bránou je orientována k severu, do přilehlé návsi.
Areál nepravidelné protáhlé usedlosti je tvořen na východní straně u návsi obytným
stavením s navazujícími chlévy a výměnkem a dále v zadní části zahrady, na JV straně,
dvěma stodolami. Na západní straně, naproti obytnému stavení se nachází sýpka s
terénním lochem a drobným hospodářským objektem u severní ohradní zdi. Na severu
je usedlost uzavřena ohradní zdí s dvoukřídlovými vraty mezi zděnými pilíři. Východní
strana dvora (zahrady) mezi obytným stavením a stodolou je ohraničena plaňkovým
plotem. Jižní strana zahrady je bez ohraničení. (HLŽK2)
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Obrázek 9: Usedlost
(Zdroj obrázku: https://www.pamatkovykatalog.cz/usedlost-687034)

7.2.2 Ostatní architektonické a stavební hodnoty
Na území obce se nachází prvky sakrálního charakteru (křížky atd.):
 Zdobený litinový kříž s postavou Ježíše, nápis INRI, stříbrná a černá barva,
členěný kamenný podstavec s vytesaným letopočtem 1855, jeden kamenný
schod (umístění Z od obce Lažánky).
 Kamenná boží muka vytesaná z jednoho kusu kamene, v horní části vytesaný
výklenek, u paty vytesaný letopočet 1898 (umístění JZ od obce Lažánky).
 Jednoduchý kamenný podstavec, kamenné tělo kříže s dřevěnými rameny a
dřevěným vrcholem (chybí - v kapli), bude oprava, litinová postava Ježíše zlaté
barvy (umístění střed obce Lažánky).
 zdobený litinový kříž s postavou Ježíše, opora kříže, barva zlatá a černá, členěný
kamenný podstavec s vytesaným letopočtem 1863 (umístění střed obce
Lažánky).
(Zdroj: Vodní plochy, rybníčky a sakrální stavby na Blatensku).

7.3 HODNOTY ARCHEOLOGICKÉHO DĚDICTVÍ
7.3.1 Nemovité kulturní památky
V obci se nachází nemovitá kulturní památka, ale není zde vyhlášeno pásmo památkové
ochrany. Nemovitá kulturní památka je uvedena v předchozí kapitole.
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7.4 PŘÍRODNÍ HODNOTY
NATURA 2000, EVL (evropsky významná lokalita, ptačí oblast)
MZCHÚ (maloplošná zvláště chráněná území) se na území obce Lažánky nenachází.
ÚSES – Na území obce je vymezen nadregionální a lokální ÚSES doplněný interakčními
prvky.
ÚSES vyplývající z nadřazené krajské dokumentace:
NRBK 116 Velká Kuš – Řežabinec
NRBC 36 – Velká Kuš
VKP registrovaný – na území obce není
Památné stromy - na území obce nejsou evidovány
Další přírodně hodnotné lokality - významný vyhlídkový bod/lokalita – z hranice lesa
Březovec. Celé území se nachází v přírodní cenné lokalitě – návrh na vyhlášení
přírodního parku Pálenec (HLŽKY3)

7.5 KULTURNÍ A CIVILIZAČNÍ HODNOTY
Nejsou evidovány, žádný významné kulturní a civilizační hodnoty.
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8 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ
Určení problémů k řešení v ÚPD:
Na správním území obce Lažánky, nebyly zjištěny žádné problémy k řešení.
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