DUNAJOVICE
Obec Dunajovice se nachází asi 7 km severozápadně od města Třeboně.
Z HISTORIE
• první zmínka o obci pochází z roku 1376;
• kolem roku 1800 byla postavena v obci výklenková kaplička mezi čp. 42 a 51
• na Dunajovické hoře byla v roce 1939 postavena dřevěná rozhledna, která brzy po 2.
světové válce zanikla
• Za komunismu postaven zemědělský areál na severovýchodě obce, jinak se obec
stavebně rozvíjela velmi pozvolna – minimum staveb

SOUČASNOST

LAND USE

katastrální území

Dunajovice

výměra

817,6

[ha]

počet obyvatel

224

[k 31.12.2015]

průměrný věk

40,7 (-2)

[k 31.12.2015]

nadmořská výška

orná půda
zahrady a sady
trvalé travní porosty
lesní pozemky
vodní plochy
zastavěné plochy
ostatní

458

[m n. m.]
platný územní plán

ÚP 07.01.2010

[datum nabytí účinnosti]

•
•
•
•

Blízkost Třeboně a rekreační potenciál Dunajovické hory
Skromnější zastoupení krajinné zeleně
Investice do kanalizace – nová ČOV
Silnice směrem na Třeboň a Přeseku jsou využívány pro in-line bruslení, protože
v Třeboni stezky s vhodným a kvalitním povrchem chybí – není vhodné zatím
homogenizovat silnici Břilice-Dunajovice

VÝVOJ POČTU OBYVATEL OBCE

Problémy:

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

230
210
190
170
150

Pdu-1

Nelze
řešit v
ÚPD

Špatný stav komunikace
směrem na Slověnice

Frekventovaná silnice byla opravena
způsobem, kdy z děr vznikly výstupky. Část
silnice je ve vlastnictví soukromých osob –
probíhají jednání o směně pozemků.

Pdu-2

ÚP

Nesoulad grafické a textové
části ÚSES

Doplnit lokální biocentrum do grafické části
ÚPD

Hranice CHKO rozděluje ves

Přísné regulativy na zachování krajinného rázu
platí jen v polovině obce, kde je Správa CHKO
dotčeným orgánem - doplnit regulativy tak,
aby pro celou obec platil stejný metr.

Pdu-3

ÚP

Hodnoty:
Kulturní hodnoty
Hdu-1 kulturní památka
Hdu-2 architektonická hodnota
Hdu-3 architektonická hodnota
Civilizační hodnoty

výklenková kaple
kaple Zvěstování Panny Marie
křížová cesta na Dunajovické hoře

Hdu-4

lom na Dunajovické hoře

turistické využití

Přírodní hodnoty

Záměry:

Zdu-1 V23
RBC
Zdu-2 1903

Zásady územního rozvoje
Vodovod Dynín - Třeboň
Regionální biocentrum Miletín
Územně plánovací dokumentace obce
Další záměry

ÚP je v souladu

