HALÁMKY
Obec Halámky se nachází asi 25 km jihovýchodně od města Třeboně.
Z HISTORIE
• obec byla založena asi v roce 1730 prvními osadníky, kteří byli patrně dřevaři a
uhlíři;
• v roce 1938 byla postavena nová školní budova, Pomník padlých v 1. světové válce a
budova Obecního úřadu;
• po roce 1945 bylo vybudováno sportovní hřiště.

SOUČASNOST

LAND USE
Halámky

katastrální území
výměra

690

[ha]

počet obyvatel

180

[k 31.12.2015]

průměrný věk

46,6 (+1,8)

[k 31.12.2015]

nadmořská výška

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

462

[m n. m.]
platný územní plán

ÚPO 26.12.2004

[datum nabytí účinnosti]

VÝVOJ POČTU OBYVATEL OBCE
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Silnice I/24 prochází obcí
Absence turistického propojení
Velký podíl lesů a niva Lužnice
Demografické problémy
Dobrá dostupnost Rakouska, Suchdola n. L., Českých Velenic
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Problémy:

Špatná věková struktura

Příliš staré obyvatelstvo bude směřovat ke
stárnutí populace, řešení je navrhnout
atraktivní plochy pro bydlení dostatečně
vzdálené od hlavní silnice a zaměřit se na
občanskou vybavenost a možnost krátkodobé
rekreace - pracovní příležitosti jsou spíše ve
větších sídlech - Schrems, Suchdol, Gmünd,
obec má potenciál rozvíjet se díky dobrému
dopravnímu spojení

Pha-1

ÚP

Pha-2

Finančně
Průtah obcí
náročné

obě dvě možné varianty výrazně zasahují do
cenných přírodních systémů, řešení je tunel,
což je finančně náročné

Pha-3

ÚP

night club Macau

Zabránit dalšímu nevkusnému přestavování
usedlostí (i jiných usedlostí v obci)

Pha-4

ÚP/není
třeba
řešit

Absence propojení na
atraktivní příhraničí

Na propojení obce s okolními turistickými
cestami lze využít stávající cesty, je vhodné
vymezit vhodné komunikace

Pha-5

ÚP

Naddimenzované zastavitelné
plochy

Pha-6

ÚP

Návaznost ÚSES

Zastavitelné plochy jsou výrazně
naddimenzovány a jsou vymezeny nevhodně prověřit vhodnost tohoto vymezení
V rámci KPÚ Rapšach byl navržen lokální ÚSES,
který nenavazuje na ÚSES vymezený v ÚPO
Halámky. Nový ÚSES v Rapšachu je
kvalitativně vhodnější

Hodnoty:
Kulturní hodnoty
Hha-1

urbanistická hodnota

Hha-2 historická hodnota
Civilizační hodnoty
Přírodní hodnoty
Hha-3 PR

roztroušená struktura sídla
památník obětem války

PR Horní Lužnice

Záměry:

Zha-1
Zha-2

V 23
PT/K
RBC554

Zásady územního rozvoje
Vodovod
nesoulad s ÚPO
Rozšíření těžby písku
nesoulad s ÚPO
Regionální biocentrum
Halámky
Územně plánovací dokumentace obce
Další záměry

