RAPŠACH
Obec Rapšach leží asi 23 km jihovýchodně od Třeboně.
Z HISTORIE
• vesnice městského typu byla založena již ve 12. století, avšak první písemná zmínka
pochází z roku 1338
• obec připadala do rakouských panství, od roku 1920 (připojení Vitorazska) patřil
Rapšach do českého okresu Třeboň
• I. republika - české osídlovaní – stavba školy, pošty
• Po Mnichovské dohodě Rapšach zůstal na území Čech, avšak došlo k odchodu
Českého obyvatelstva.
• Za komunismu – zbourání některých samot, zalesnění velkých obhospodařovaných
celků (Velký Londýn, Kunšach, Spáleniště) budování velkých zemědělských družstev
(Rapšach, London), rozrůstání Rapšachu – domy pro pohraničníky, zničení Kunšachu
a Nové Vsi u Klikova a těžba písku u Dračice
SOUČASNOST

LAND USE
Rapšach

katastrální území
výměra

2835

[ha]

počet obyvatel

558

[k 31.12.2015]

průměrný věk

40,5 (+1,7)

[k 31.12.2015]

nadmořská výška

472

[m n. m.]
platný územní plán
[datum nabytí účinnosti]

•
•

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

ÚPO 21.04.2005

Obec je stranou od hlavní rozvojové osy, úspěšně se vypořádává s problémy
pohraničí
Vysoký podíl lesů a pastvin

VÝVOJ POČTU OBYVATEL OBCE
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Problémy:

Pra-1

Není
Negativní architektonická
problém
dominanta
ÚPD

Pra-2

ÚP

Pra-3

Není
problém Vlastnictví vodovodu
ÚPD

Pra-4

Není
Špatný stav bytových domů
problém
v soukromém vlastnictví
ÚPD

Pra-5

ÚP

hydroglobus na exponovaném místě - příjezd
od Tuště a Františkova - po skončení
životnosti je vhodné nahradit hydroglobus
kvalitnější stavbou - z hlediska funkčního
využití nedojde ke změně
Opuštěný zemědělský areál na Velkém
Londýně, vymezit novou funkci
Obecní vodovod je v soukromém vlastnictví a
není k dispozici dokumentace – původně byl
vybudován jako doplněk k vodovodu pro
zemědělský areál.

Nevyužívaný areál

Lokální ÚSES (celé kú Rapšach)

nelze řešit v ÚP
V rámci KPÚ vymezen kvalitnější ÚSES –
prověřit možnost převzetí do ÚP

Hodnoty:
Kulturní hodnoty
Hra-1 kulturní památka
Hra-2 urbanistická hodnota

kostel sv. Zikmunda
návesní prostor

Civilizační hodnoty
Hra-3

základní škola

Přírodní hodnoty
Hra-4 PR
Hra-5 PR
Hra-6 PP

Široké Blato
PR Dračice
PP Pískovny u Dračice

Záměry:

Zra-1

Zásady územního rozvoje
V 23
Vodovod
není obsažen v ÚPO
Regionální biocentrum
RBC563 Široké Blato
Regionální biocentrum
RBC4085 Na Floriánce
Regionální biocentrum
RBC564 Dračice
Nadregionální biokoridor
NBK167 Stará řeka - hranice ČR
Regionální biokoridor
RBK73
Široké blato - Zajíc
Územně plánovací dokumentace obce
Další záměry

