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

ZÁBOŘÍ

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, charakter a struktura zástavby............7
4.1

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

4.1.1

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

4.1.2

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

4.2

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

4.2.1

Kompoziční osy .................................................................................. 7

4.2.2

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

4.2.3

Výška zástavby ................................................................................. 10

4.2.4

Historický růst obce Záboří ................................................................ 11

4.2.5 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území, potřeba nových
zastavitelných ploch ..................................................................................... 12
5

6

7

Veřejná infrastruktura ................................................................................ 14
5.1

Dopravní infrastruktura ........................................................................... 14

5.2

Technická infrastruktura.......................................................................... 14

5.2.1

Vodovodní síť ................................................................................... 14

5.2.2

Kanalizační síť .................................................................................. 14

5.3

Občanské vybavení ................................................................................. 14

5.4

Veřejná prostranství ................................................................................ 15

Příroda a krajina ........................................................................................ 16
6.1

Cílová charakteristika krajiny dle ZÚR ....................................................... 16

6.2

Oblast a místo krajinného rázu ................................................................. 16

Hodnoty ................................................................................................... 18
7.1

Urbanistické hodnoty .............................................................................. 18

7.2

Architektonické hodnoty.......................................................................... 18

7.2.1

8

Nemovité kulturní památky ................................................................ 18

7.3

Přírodní hodnoty..................................................................................... 18

7.4

Kulturní a civilizační hodnoty ................................................................... 18

Problémy k řešení ...................................................................................... 19

2

Seznam obrázků a tabulek

Obrázek 1: Mapa sousedních obcí a katastrů ........................................................... 4
Obrázek 2: Hlavní (červená) a vedlejší (modrá) kompoziční osa .................................. 8
Obrázek 3: Pohled na zástavbu v jižní části obce ...................................................... 9
Obrázek 4: Pohled na centrální část obce s kapličkou ............................................... 9
Obrázek 5: Charakter a struktura zástavby ........................................................... 10
Obrázek 6: Výška zástavby sídel .......................................................................... 10
Obrázek 7: Růst obce Záboří znázorněný na Císařských otiscích (1837), orotofoto mapě
50. léta a současných ortofoto snímcích (Zdroj: mapy.cz, archivnimapy.cuzk.cz) ....... 11
Obrázek 8: Prognóza počtu obyvatel obce Záboří .................................................. 13

Tabulka 1: Obecná charakteristika obce Záboří ....................................................... 4
Tabulka 2: Přehled ÚPD a ÚPP obce Záboří ............................................................. 6
Tabulka 3: Plocha území a druh plochy ................................................................... 7
Tabulka 4: Zastavitelné plochy obce Záboří dle ÚP (pozn. N* = nevyužito) ................ 12
Tabulka 5: Prognóza počtu obyvatel obce Záboří ................................................... 13

3

1 ZÁKLADNÍ INFORMACE, STRUKTURA OSÍDLENÍ
Správní území obce Záboří se skládá z 1 katastrálního území. Jedná se o k. ú. Záboří
u Blatné, které tvoří jediné sídlo na území obce.

Obrázek 1: Mapa sousedních obcí a katastrů

Tabulka 1: Obecná charakteristika obce Záboří

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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obec
Blatná
Blatná
Blatná
Strakonice
Blatná
685,2
335
7
7
555
1 298

2 POLOHA OBCE V ÚZEMÍ (ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY) A HISTORICKÉ
SOUVISLOSTI
Obec Záboří se nachází v jihozápadní části správního obvodu.
První písemná zmínka o Záboří pochází z roku 1298. První souvislé osidlování
a kolonizace v širším okolí Blatné probíhá od 7. stol. př. n. l.
Z hlediska širších územních vztahů se významně uplatňují:
a) návaznosti z hlediska přírody a krajiny, zejména prvky územního systému ekologické
stability:
nadregionální
NBC 36 Velká kuš
NRBK 116 Velká kuš - Řežabinec
b) návaznosti z hlediska dopravní infrastruktury:
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.
c) návaznosti z hlediska technické infrastruktury:
Páteřní zásobování EE – z východní části katastru, vedení VVN (ČEPS a.s.).
Zásobování plynem – směr – západ – východ.
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3 ANALÝZA ÚPD (VČETNĚ ÚS), SOULAD S PÚR A ZÚR
Dne 29. 9. 2015 nabyl účinnosti nový Územní plán Záboří. Pro 3 zastavitelné plochy je
nutné vypracovat územní studii. Doposud byla studie vypracována pouze pro plochy
(Bm-1,2 a Zv-1), pro plochy Bm5 a 6 doposud územní studie pořízeny nebyly.
Z územního plánu nevyplývá další podmínka pro pořízení regulačního plánu či vyhotovení
dohody o parcelaci.
Na území města nejsou vymezeny architektonicky nebo urbanisticky významné stavby.
Tabulka 2: Přehled ÚPD a ÚPP obce Záboří

Katastrální území

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

Záboří u Blatné

Nabytí účinnosti 29. 9. 2015
Zprávu o uplatňování předložit do 29. 9. 2023
Územní studie Záboří

Záboří u Blatné

Schválení možnosti využití 22. 11. 2017
Aktuálnost územní studie prověřit do 22. 11.
2025

Územní plán Záboří 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 Záboří je v drobném rozporu 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 –
viz 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 Záboří má primárně obytnou funkci doplněnou o odpovídající občanské vybavení.
Funkční uspořádání obce 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

373,4

Zahrada

Trvalý travní
porost

Ovocný sad

270,5

8

0,5

94,4

Nezemědělská půda (v ha)
celkem

Lesní pozemek

311,8

Vodní plocha

226,2

Zastavěná plocha a
nádvoří

23,5

6,9

Ostatní plocha
55,3

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
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“.
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Obrázek 2: Hlavní (červená) a vedlejší (modrá) kompoziční osa

Jako další významnou 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.
4.2.2 Charakter a struktura zástavby
4.2.2.1 Bydlení v rodinných domech městského charakteru
Zástavba rodinných domů městského charakteru se primárně nachází v jižní části obce.
Rodinné domy jsou různého architektonického pojetí a různých půdorysných tvarů, tvoří
ovšem poměrně přesnou stavební čáru.
Výška zástavby dosahuje max. 1 nadzemní podlaží + podkroví.
Střešní krajina je tvořena jak sedlovými, tak valbovými střechami.
Parcely jsou obdélníkového či čtvercového tvaru o výměře do 1 000 m². Koeficient
zastavění pozemku dosahuje hodnot max. 0,2 – 0,3, tudíž zastavěnost pozemku dosahuje
do 30 %.
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Obrázek 3: Pohled na zástavbu v jižní části obce

4.2.2.2 Tradiční venkovská zástavba (osady)
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
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 4: Pohled na centrální část obce s kapličkou
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Obrázek 5: Charakter a struktura zástavby

4.2.3 Výška zástavby
Obrázek 6: Výška zástavby sídel

10

4.2.4 Historický růst obce Záboří
Obrázek 7: Růst obce Záboří 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 Záboří 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 Záboří dle ÚP (pozn. N* = nevyužito)

Číslo
lokality

Kód
funkce

Navržený způsob využití

Popis

Plocha

Využití

(ha)

(%)

v katastrálním území Záboří u Blatné
Z1

Bv

bydlení venkovského
charakteru

Záboří - východ sídla

0,25

N

Z2

Bv

bydlení venkovského
charakteru

Záboří - východ sídla

0,30

N

Z3

Bv

bydlení venkovského
charakteru

Záboří – východ sídla

0,32

33 %

Z4

Bv

bydlení venkovského
charakteru

Záboří – východ sídla

0,30

N

Z5

Bv

bydlení venkovského
charakteru

Záboří – východ sídla

0,57

N

Z6

Bm

bydlení městského
charakteru

Záboří – jih sídla

4,60

1 RD

Z7

Bm

bydlení městského
charakteru

Záboří – jih sídla

0,22

N

Z8

Bm

bydlení městského
charakteru

Záboří – jih sídla

0,38

N

Z9

Vs

výroba a skladování

Záboří – jih sídla

1,08

N

Z10

Vs

výroba a skladování

Záboří sever sídla

0,07

N

Z11

Re

rekreace

Záboří sever sídla

0,03

N

Z12

Re

rekreace

Záboří – sever sídla

0,10

N

Z13

Re

rekreace

Záboří – sever sídla

0,07

N

Z14

Bm

bydlení městského
charakteru

Záboří – jih sídla

2,20

N

Z15

Bm

bydlení městského
charakteru

Záboří – jih sídla

0,95

N

Z16

Bv

bydlení venkovského
charakteru

Záboří – jihozápad sídla

0,84

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 Záboří

obec

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Záboří

326

323

317

309

314

303

300

304

314

311

308

Nízká varianta
2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

303

296

288

279

269

258

248

Střední varianta
2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

307

305

302

298

293

288

282

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

312

314

315

316

316

316

315

Vysoká varianta

Obrázek 8: Prognóza počtu obyvatel obce Záboří

Záboří - prognóza počtu obyvatel do r. 2050
400
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vysoká

5 VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
5.1 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.

5.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
5.2.1 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

5.2.2 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

5.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Občanské vybavení obce je výhradně místního charakteru a slouží výhradně pro
uspokojení potřeb obyvatelům obce.
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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5.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
V obci lze identifikovat centrální obecní prostor s hasičskou nádrží.
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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
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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 les
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7 HODNOTY
7.1 URBANISTICKÉ HODNOTY
Dochovaný charakter a struktura zástavby centrální části obce – původní tradiční
venkovská zástavba s minimem novostaveb narušujících tento charakter (HZ1)
Samota Pod Kuší – (HZ7)

7.2 ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY
7.2.1 Nemovité kulturní památky
Tvrz - V jádru gotická trvz 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). (HZ2)
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. (HZ3)
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.
(HZ4)

7.3 PŘÍRODNÍ HODNOTY
Další přírodně hodnotné lokality – severní část katastrálního území náležející do
nadregionálního biocentra, též lokalita návrhu přírodního parku Pálenec – (HZ5)

7.4 KULTURNÍ A CIVILIZAČNÍ HODNOTY
Věž Pětnice – (HZ6)
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8 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ
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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Problém kód: ZA2, ZA3
k. ú. Záboří u Blatné
obec Záboří
Popis problému: V Územním plánu Záboří jsou navrženy plochy Z14 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 zmíněné problematické vymezení.
Řešit na úrovní územního plánu
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