Rapšach
KÚ: Rapšach, Nová Ves u Klikova
Rozloha: 2847 ha
Počet obyvatel: 591
Starosta JUDr. Lenka Cvrčková, místostarosta: Mgr. Růžena Kroniková, Bc. Pavel Martínek
Stav ÚPD: Platný ÚPO, změna č. 1., změnu č. 2. zpracovává projektant.
Rapšach leží 22 km jihovýchodně od města Třeboň. Na území najdeme poddolované území, býval zde
kamenolom. Obec je trochu odstrčená od hlavní rozvojové osy Třeboňska (silnice I/24), najdeme zde
vysoký podíl lesních a zemědělských ploch. Obec je zajímavá bezproblémovým soužitím
s národnostními menšinami. Je zde velký potenciál místních udržet jak základní tak mateřskou školu,
najdeme zde také bohatý spolkový život. Za posledních deset let obec zaznamenala úbytek
obyvatelstva a domy se začaly využívat spíše pro rekreační účely. Problémem se stávají pouze sezónní
sběrači borůvek ze Slovenska. V obci je minimum pracovních příležitostí a to se podepsalo i na
vysoké nezaměstnanosti, byť do Suchdola nad Lužnicí to není daleko. Dosud málo využitý potenciál
obce je v turismu. Místní názvy London, Paříž a Nový York (byť poslední dvě jsou součástí Suchdola
nad Lužnicí) přitahují v sezóně množství cyklistů. Stejně tak sem mohou patřit i údolí Dračice
(bohužel nepřístupné) a gotický kostel v obci. Ve východní části správního území obce se nachází
areál pro pořádání letních táborů, Tokániště. Pracovní podmínky v obci nejsou valné, najdeme zde
keramickou výrobu, drůbežárnu a zemědělský areál. Výhodou je blízká dojezdová vzdálenost do
Suchdola nad Lužnicí.
Součástí Rapšachu je i katastrální území bývalé obce Nová Ves u Klikova, která v době svého
největšího rozsahu (počátek 20. století) měla přes 500 obyvatel. Nejdřív ji však poznamenal odsun
německy hovořících obyvatel po druhé světové válce a následně pak zřízení hraničního pásma po roce
1948. Dnes již tam zbyla jen hájovna ve schwarzenberském stylu.
Hlavní hodnoty území:





kostel sv. Zikmunda
fara
budova pošty a základní školy
hájovna ve schwarzenberském stylu - Nová Ves u Klikova

Záměry na provedení změn v území:


není

SWOT analýza:
Silné stránky Absence sesuvného území
Poddolované území
Slabé
Bývalý kamenolom
Horninové prostředí stránky
Stará ekologická zátěž - sklářské kaly (P-Z-14)
a geologie
Absence ložisek nerostných surovin
Příležitosti
Hrozby
Záplavové území a 100-letá voda nezasahují do zastavěného
Silné stránky území
CHOPAV
Vodní režim
Slabé
Nízký podíl vodních ploch
stránky
Příležitosti

Kontaminace vodních ploch v důsledku intenzifikace zemědělské
výroby
Existence stromořadí podél komunikací
Silné stránky
Nízká intenzita dopravy
Slabé
stránky
Hrozby

Hygiena životního
prostředí

Příležitosti
Hrozby

Ochrana přírody a
krajiny

Zemědělský půdní
fond a pozemky
určené k plnění
funkci lesa

Masivní přechod na tuhá paliva v důsledku podražení plynu
Natura EVL, Ptačí oblast, Mokřady chráněné Ramsarskou
úmluvou, I. zóna CHKO, MZCHÚ
Silné stránky KES - relativně vyvážená krajina
Vysoká heterogenita krajiny
Vysoký podíl lesních ploch
Zemědělský areál v obci
Slabé
Brownfiled - zemědělský areál ve Velkém Londonu
stránky
Vysoký podíl zastavitelných ploch
Malý podíl vodních ploch
Příležitosti
Degradace přírodních ploch z důvodu absence územní ochrany
Hrozby
Monokulturní pěstování zemědělských plodin z důvodu zisku
dotací
Vysoký podíl lesních a orných ploch
Silné stránky
Občasný výskyt půd II. třídy
Slabé
stránky
Příležitosti

Nutnost ochrany ZPF
Monokulturní pěstování zemědělských plodin z důvodu zisku
Hrozby
dotací
Existence ČOV, plynofikace
Silné stránky
Existence nouzové přistávací ploch pro ultralighty
Veřejná dopravní a Slabé
Absence sběrného dvoru
technická
stránky
infrastruktura
Příležitosti
Hrozby
Existence MŠ, ZŠ, Praktické školy, pošty, potravin
Existence spolkových sdružení
Výborné začlenění a soužití sociálních menšin s místním
Silné stránky obyvatelstvem
Index stáří dosahuje spíše menší hodnoty
Sociodemografické
Index ekonomického zatížení patří k pozitivnějším na území
podmínky
ORP
Slabé
Vysoká nezaměstnanost
stránky
Příležitosti
Hrozby

Bydlení

Snaha o revitalizaci obecních domů
Silné stránky Nárůst výstavby pro bydlení
Dostatečná kapacita ploch pro bydlení (J část)
Slabé
Špatný stav soukromého bytového domu
stránky

Příležitosti
Hrozby

Zatraktivnění obce pro mladé rodiny s dětmi

Ubytovací možnosti se sportovním zázemím
Silné stránky Letní tábor Tokániště
Zajímavé turistické cíle (údolí Dračice, London, kostel…)
Rekreace
Slabé
stránky
Příležitosti
Hrozby

Přírodě nerušící zpřístupnění části Dračice

Specializovaná výroba - keramická výroba, litinové výrobky,
Silné stránky výroba sklářských forem, drůbežárna
Možnost využití brownfields ve Velkém Londonu
Hospodářské
podmínky

Slabé
stránky

Absence větších zaměstnavatelů v obci
Nejvyšší nezaměstnanost v rámci ORP

Příležitosti
Hrozby

Problémy k řešení v ÚPD:
Označení

Název problému

Odůvodnění

ÚPD

Časovost

Existence nouzové přistávací
plochy pro ultralighty

Nutnost zanesení do ÚPD

ÚP

Nový

Brownfiled - zemědělský areál ve
Velkém Londonu

Možnost využití

ÚP

Trvá

Absence sběrného dvora

Svoz odpadu s většími rozměry je
řešen kontejnerově, obec neuvažuje
o zřízení sběrného dvora

Není
problém
ÚPD

Trvá

