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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE, STRUKTURA OSÍDLENÍ
Správní území obce Uzeničky se skládá z 1 katastrálního území. Jedná se o k. ú. Uzeničky.
Na území obce se nacházejí dvě sídla a to Uzeničky a Černívsko.

Obrázek 1: Mapa sousedních obcí a katastrů

Tabulka 1: Obecná charakteristika obce Uzeničky

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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město
Blatná
Blatná
Blatná
Strakonice
Bělčice
662,4
123
1
2
509
1 364

2 POLOHA OBCE V ÚZEMÍ (ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY) A HISTORICKÉ
SOUVISLOSTI
Obec Uzeničky se nachází v severovýchodní části správního obvodu
Obec Uzeničky se skládá se 2 částí: Uzeničky a Černívsko. Uzeničky leží u silnice z Blatné
do Březnice, asi 4 km od Myštic. Prvotní informace o obci se vztahují k tvrzi v Uzeničkách
z roku 1260 a zřícenině hradu Křikava, který je připomínán okolo roku 1345. Zdrojem
podnikání je pouze zemědělská činnost, vyplývající z polohy obce uprostřed polí, luk,
lesů a rybníků.
Uzeničky jsou podobně jako ostatní obce a města na Blatensku výrazně ovlivněny vnitřní
periferní polohou na pomezí tří krajů (Středočeský, Plzeňský a Jihočeský). Projevem
tohoto omezení je zejména oslabení pilíře soudržnosti společenství obyvatel (zvyšující se
index stáří, postupné vylidňování menších obcí a osad).
Z hlediska širších územních vztahů se významně uplatňují:
a) návaznosti z hlediska přírody a krajiny, zejména prvky územního systému ekologické
stability:
nenachází se
b) návaznosti z hlediska dopravní infrastruktury:
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.
c) návaznosti z hlediska technické infrastruktury:
Územím obce prochází produktovod přes areál skladu ČEPRO a.s.
Obec Uzeničky není připojena na dálkový (nadobecní) vodovod.
Páteřní zásobování EE – trasa jih - severovýchod, vedení VVN (ČEPS a.s.).
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3 ANALÝZA ÚPD (VČETNĚ ÚS), SOULAD S PÚR A ZÚR
Dne 31. 7. 2012 nabyl účinnosti nový Územní plán Uzeničky.
Z územního plánu nevyplývá další podmínka pro pořízení regulačního plánu, územní
stude či vyhotovení dohody o parcelaci.
Na území města nejsou vymezeny architektonicky nebo urbanisticky významné stavby.
Tabulka 2: Přehled ÚPD a ÚPP obce Uzeničky

Katastrální území

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

Uzeničky

Nabytí účinnosti 31. 7. 2012
Zprávu o uplatňování předložit do 31. 7. 2024

Územní plán Uzeničky 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 Uzeničky je 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.

6

4 FUNKČNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ, CHARAKTER A
STRUKTURA ZÁSTAVBY
4.1 FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
4.1.1 Funkční uspořádání zastavěného území
Město Uzeničky má primárně obytnou funkci doplněnou o odpovídající občanské
vybavení.
Funkční uspořádání je rovněž zaměřeno zejména na obytnou funkcí (smíšenou).
4.1.2 Funkční uspořádání celého území
Tabulka 3: Plocha území a druh plochy

Zemědělská půda (v ha)
celkem

Orná půda

356,2

Zahrada

Trvalý travní
porost

Ovocný sad

269,3

9,6

-

77,3

Nezemědělská půda (v ha)
celkem

Lesní pozemek

306,2

Vodní plocha

250,7

Zastavěná plocha a
nádvoří

27,9

6,3

Ostatní plocha
21,4

4.2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
Východiskem pro prostorovou analýzu území byly:
Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech, MMR, 2016
Politika architektury a stavební kultury České republiky, MMR, 2015
4.2.1 Kompoziční osy
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: Hlavní (červená) a vedlejší (modrá) kompoziční osa

4.2.2 Charakter a struktura zástavby
4.2.2.1 Tradiční venkovská zástavba
Jedná se o zástavbu venkovského charakteru tvořenou zemědělskými usedlostmi a
statky obdélníkového tvaru, případně tvořícího tvar „L“.
Výška zástavby takřka ve všech osadách dosahuje maximální výšky 1 nadzemní podlaží
a podkroví
Střešní krajina je tvořena převážně krajinou sedlových střech ojediněle s polovalbou.
Vikýře se vyskytují výjimečně, a to zejména na nově postavených objektech. V případě
starších staveb se jedná rozměrové drobné vikýře, které sloužil primárně ke své původní
funkci – doprava sena na půdu.
Zástavba je v historických jader osad poměrně nahuštěna, na parcelách se zpravidla
nachází více budov s různou funkcí – zejména obytné a hospodářské budovy. Směrem do
krajiny jsou často situovány zahrady se vzrostlou zelení. V zastavěném území lze proto
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nalézt jak intenzivně zastavěné pozemky s koeficientem zastavění 0,5 a více, tak
pozemky méně zastavěné s rozsáhlejšími dvory či zahradami s max. koeficientem
zastavění 0,25 – 0,30.
Obrázek 3: Ukázka charakteru a struktury zástavby obce Uzeničky

Obrázek 4: Charakter a struktura zástavby obce Uzeničky
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4.2.3 Výška zástavby
Obrázek 5: Výška zástavby sídel
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4.2.4 Historický růst obce Uzeničky
Obrázek 6: Růst obce Uzeničky znázorněný na Císařských otiscích (1837), orotofoto mapě 50. léta a současných
ortofoto snímcích (Zdroj: mapy.cz, archivnimapy.cuzk.cz)
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4.2.5 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území, potřeba nových
zastavitelných ploch
Zastavěné území obce je účelně využito. V centrální (historické) části města se nenachází
dostatek proluk, proto je nutné zvolit extenzivní koncepci rozvoje sídla prostřednictvím
vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení. ÚP Uzeničky navrhuje následující
zastavitelné plochy, včetně jejich průběžného využití. Vždy je nutné zvážit, zda preferovat
intenzifikaci zástavby či ochranu stávajícího charakteru a struktury zástavby, případně
zda novou zástavbou nenarušit okrajové části sídla, kterou tvoří převážně ozeleněné
zahrady vytvářející prstenec kolem sídel.
Tabulka 4: Zastavitelné plochy obce Uzeničky dle ÚP (pozn. N* = nevyužito)

Číslo
lokality

Kód
funkce

Navržený způsob využití

Popis

Plocha

Využití

(ha)

(%)

v katastrálním území Uzeničky
1

BV

bydlení venkovské

jihovýchod obce

1,43

N

2

BV

bydlení venkovské

jihozápad obce

1,56

N

3

SV

plochy rekreace
sportovní vybavení

sever obce

1,23

N

7

BV

bydlení venkovské

východ obce

0,90

N

4

BV

bydlení venkovské

severozápad Černívska

1,05

N

5

BV

bydlení venkovské

jih Černívska

0,59

N

8

VB

výroba a bydlení

západ Černívska

0,57

N

9

BO

smíšené území, občanské
vybavení a bydlení

střed Černívska

0,13

N

6

VO

plochy vodní

jih obce

0,82

N

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.
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Tabulka 5: Prognóza počtu obyvatel obce Uzeničky

obec

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Uzeničky

128

130

131

136

122

120

127

127

118

120

119

Nízká varianta
2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

117

115

111

108

104

100

96

Střední varianta
2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

119

118

117

115

113

111

109

Vysoká varianta
2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

120

121

122

122

122

122

122

Obrázek 7: Prognóza počtu obyvatel obce Uzeničky

Uzeničky - prognóza počtu obyvatel do r. 2050
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vysoká

5 VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
5.1 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.

5.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
5.2.1 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
5.2.2 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

5.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Občanské vybavení obce je výhradně místního charakteru a slouží výhradně pro
uspokojení potřeb obyvatelům obce.
Vzdělávání a výchova: nenachází se
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Sociální služba a péče o rodinu: nenachází se
Zdravotní služby: nenachází se
Kulturu: nenachází se
Veřejnou správu: budova obecního úřadu
Obranu obyvatelstva: neřešeno

5.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
V obci lze identifikovat centrální obecní prostor s kapličkou (červený kosočtverec), viz
obr. 4.
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6 PŘÍRODA A KRAJINA
6.1 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

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
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:
Hvožďanská pahorkatina – východní část: převažující lesní komplex s výše
položenými místy a smíšenými lesy
Mirovická pahorkatina – typická lesopolní oblast s absencí velkých vodních ploch,
vyšší nadmořská výška než Blatenská kotlina
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7 HODNOTY
7.1 URBANISTICKÉ HODNOTY
Dochovaná původní charakter a struktura zástavby – Uzeničky, Černívsko – (HUZČ1)
Dochované samoty – Žebrák (HUZČ2) a Hájovna (HUZČ3)

7.2 ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY
7.2.1 Nemovité kulturní památky
Fara - Patrová obdélná fara s valbovou střechou byla postavena na počátku 19. století, s
úpravamii v první pol. 20. století. Fara má cenné exteriéry, interiéry včetně konstrukcí
(valené a plackové klenby, trámové stropy). Areál doplňují stáje a stodola. (HUZČ4)
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. (HUZČ5)
Hrad Křikava - 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. (HUZČ6)

7.3 PŘÍRODNÍ HODNOTY
Další přírodně hodnotné lokality – menhir, jeskyně JZ katastru (HUZČ7)
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8 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ
Určení problémů k řešení v ÚPD:
Na správním území obce Uzeničky, nebyly zjištěny žádné problémy k řešení.
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