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Přírodní hodnoty Přírodní rezervace: Blátka; Ve správním území obce byly
vymezeny nivy drobných vodotečí

Historické a kulturní hodnoty
Kulturní památka /hodnotný objekt místního významu v krajině:
drobné objekty (kříže, boží muka); Doklady vývoje osídlení a
vývoje kulturní krajiny: půdorysní stopa - dvůr

Estetické hodnoty
Do správního území obce zasahuje vymezení pohledově
exponovaných svahů. Do správního území obce zasahuje
vymezení hlavního pohledového horizontu

Místa rekreačních aktivit naučná stezka

Biotický (přírodní, ekostabilizační) území s průměrným potenciálem
Kulturní nevýznamný

Sídelní zvýšený sídelní potenciál

Rekreační zvýšený rekreační potenciál využitý

Produkční (zemědělský, lesní) méně prodkuční půdy, kvalitní půdy přestavují podíl výměry do
40 %

Vodohospodářský kategorie ostatní - ochrana drobných vodních toků a ploch

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ POTENCIÁLY

Opuštěné nebo nevyužívané areály a plochy ve volné krajině nebo volnou krajinu ovlivňující
nevyskytují se

Zátěže ze stávajícího urbanizovaného územní
nejsou

Zátěže ze stávající těžby a předpokládané zátěže z navržené těžby nerostných surovin
nejsou

Další problémy a střety v území
chybějící cestní síť z hlediska dostupnosti sídel (dotazníkové šetření)

VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉ KRAJINY ČLOVĚKEM

Požadavky a potřeby

obnova vodních ploch v krajině, revitalizace vodních toků, prostupnost krajiny (cestní síť - nové, obnova
zaniklých...)

k prověření - ÚSES

VÝZNAMNÉ HODNOTY ÚZEMÍ

VÝZNAMNÉ LIMITY V ÚZEMÍ Z HLEDISKA VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY
nejsou definovány významné limity území

OHROŽENÍ, RIZIKA A PROBLÉMY V ÚZEMÍ
Vodní režim krajiny

spadá do území hydrologického celku s vysokou mírou nebezpečí přívalových povodní
Erozní ohrožení

celkem erozně ohroženo 91% zem. půdy (z toho silně 37%, středně 55%)
Znečištění a kontaminace složek prostředí

nebyly identifikovány žádné ekologické zátěže na daném území

Snižování a ztráta biodiverzity, prostupnosti krajiny, ÚSES
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POZNÁMKY
ochrana kvalitních zemědělských půd: v územně plánovacích dokumentacích doporučujeme důsledně dodržovat

pravidla týkající odnětí pozemků ze ZPF tak, aby nedocházelo ke zmenšování ploch kvalitních zemědělských
půd.

NÁVRH ŘEŠENÍ POTŘEB ČLOVĚKA V KRAJINĚ
Zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny pro člověka, orientace v krajině
respektování podmínek a realizace opatření (nové cesty v krajině, doplnění zeleně apod.)

Podpora rekreace a cestovního ruchu
respektování podmínek a realizace opatření (řešit v širších souvislostech, realizace cest v krajině, naučné a

tematické stezky, podpora vybavenosti, podpora potenciálních cílů, doplnění zeleně apod.)

Návrhy snižování nepřiměřených zátěží v území
nevyskytují se

Další problémy a střety v území
nevyskytují se

Snižování a ztráta biodiverzity, prostupnosti krajiny, ÚSES
Ve správním území obce jsou vymezeny segmenty nadmístního ÚSES. Ve správním území obce jsou vymezeny

segmenty místního ÚSES. Správní území obce leží mimo vymezená zpřesněná migračně významná území.
Správní území obce leží mimo zpřesněné vymezení dálkových migračních koridorů

Opuštěné nebo nevyužívané areály a plochy ve volné krajině nebo volnou krajinu ovlivňující

nevyskytují se
Zátěže ze stávajícího urbanizovaného územní

respektování podmínek a realizace opatření (podpora rozvoje okrajových částí území, podpora tradičního
způsobu zástavby v obcích apod.)

nebyly identifikovány žádné ekologické zátěže na daném území

OCHRANA HODNOT KRAJINY

Ochrana přírodních hodnot

Ochran estetických hodnot

NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ A PŘEDCHÁZENÍ RIZIKŮM V KRAJINĚ

Vodní režim krajiny
zájem obce na řešení revitalizace toku, zájem obce na obnově zaniklé nádrže, zájem obce na vybudování nové

nádrže, realizace opatření z ukončených KoPÚ, v územně plánovací dokumentaci přihlédnout k informaci o
lokalizaci KB (kritických bodů), taktéž při aktualizaci povodňových plánů (kap. 4.1.1.3)

Erozní ohrožení
realizace opatření z ukončených KoPÚ

Znečištění a kontaminace složek prostředí

ochrana a podpora rozvoje veškerých přírodních biotopů, respektování rámcových podmínek využití a
doporučení uvedených v souhrnných podmínkách

Ochrana historických a kulturních hodnot
respektování podmínek a realizace opatření (dostupnost objektů v krajině, doplnění zeleně apod.)

respektování podmínek a realizace opatření (respektování přírodních krajinných dominant, krajinných horizontů
a panoramat, respektování významných výhledů do krajiny, případně kompozičních a sídelních os apod.)
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