Stříbřec
KÚ: Stříbřec, Mníšek, Libořezy
Rozloha: 1904 ha
Počet obyvatel: 445
Starosta: Jan Zimmel, místostarosta: Zdeněk Pouzar
Stav ÚPD: Platný ÚP vydán dle nového SZ.
Obec Stříbřec má tři místní části, Stříbřec, Mníšek a Libořezy. Na tomto území nalezneme ložisko
štěrkopísků, nepřeberné množství vodních ploch a zemědělských půd I. a II. třídy ochrany. Přímo obcí
Stříbřec prochází komunikace III. třídy, která ale zajišťuje dobrou dostupnost obce. Není zde však
zajištěna dodávka plynu a provoz sběrného dvora. V obci je ČOV, pošta, knihovna, prodejna potravin,
pohostinství, kadeřnictví a palírna destilátů. Dnešním obyvatelům obce slouží ke kulturnímu vyžití
víceúčelová budova, ke sportu tenisový kurt na hrázi rybníka Nový a fotbalové hřiště. Přes obec vede
významná turistická cyklotrasa využívána hlavně v letních měsících. V daném území je absence
zaměstnavatelů, výhodou je dopravní dostupnost do větších center (Třeboň, Suchdol nad Lužnicí,
Jindřichův Hradec).
Hlavní hodnoty území:







kovárna
kostel
památník Emy Destinové
stříbřecká hrušeň
Novořecké močály
region lidové architektury

Záměry na provedení změn v území:


zřízení Vesnické památkové zóny (Z-V-1)

SWOT analýza:
Silné stránky
Horninové prostředí Slabé
stránky
a geologie
Příležitosti
Hrozby

Vodní režim

Ložisko štěrkopísku (J k.ú. Stříbřec)
Absence poddolovaného území a sesuvných jevů
Stará ekologická zátěž - skládka Stříbrec (Z k.ú. Mníšek) (P-Z16)

Zvýšení potřeby štěrkopísků - dotěžení zásob
Vysoký výskyt vodních ploch (Stříbřec, Mníšek)
Aktivní zóna záplavového území a 100-letá voda daleko od
Silné stránky
zastavěného území
CHOPAV (avšak zasahuje do území pouze malou částí)
Slabé
stránky
Příležitosti
Hrozby

Hygiena životního
prostředí

Kontaminace vodních ploch v důsledku intenzifikace zemědělské
výroby

Silné stránky
Slabé
stránky

Nadměrné využívání komunikace II. třídy kamionovou dopravou
(P-D-19)

Příležitosti
Hrozby

Ochrana přírody a
krajiny

Zintezivnění dopravy při uzavírce komunikace I. třídy
Ptačí oblast, Natura EVL, Mokřady chráněné Ramsarskou
úmluvou, MZCHÚ (Novořecké močály, Losí Blato u
Mirochova), I. zóna CHKO
Návrh na zřízení VPZ
Silné stránky
KES - relativně vyvážená krajina
Větší heterogenita krajiny se zastoupením vzrostlé zeleně (mimo
k.ú. Libořezy)
Vysoký podíl vodních ploch
Slabé
K.ú Libořezy - nedostatečně vymezený ÚSES
stránky
Příležitosti

Zemědělský půdní
fond a pozemky
určené k plnění
funkci lesa

Monokulturní pěstování zemědělských plodin z důvodu zisku
dotací
Hrozby
Devastace území v důsledku budoucí těžby štěrkopískových
ložisek, včetně vzniku monotónních druhů biotypů, které by
vznikly po regeneraci vytěžených lokalit
Výskyt půd II. třídy ochrany
Silné stránky
Velký podíl ZPF
Slabé
Menší podíl souvislých lesních ploch
stránky
Příležitosti

Nutnost ochrany ZPF
Monokulturní pěstování zemědělských plodin z důvodu zisku
Hrozby
dotací
Existence silnice II. třídy (k.ú. Libořezy)
Silné stránky
Existence ČOV (Stříbřec, Mníšek)
Absence plynofikace, sběrného dvora
Horší parametry komunikace Stříbřec - Stará Hlína (P-D-10)
Nevhodné vedení značených cyklotras 1035 (P-C-6)
Veřejná dopravní a Slabé
stránky
Sezónní přetěžování území nadměrnou cyklistickou dopravou (i
technická
na silnici I. třídy)
infrastruktura
Silnice II. třídy pouze v k.ú Libořezy
Příležitosti
Nárůst dopravy kvůli zvýšené poptávce štěrkopísku (dostavba
Hrozby
JETE)
Existence spolkových sdružení, knihovny, obchodu s
Silné stránky
potravinami, dětského a sportovního hřiště a pošty
Velký počet domů využívaných k rekreaci
Slabé
Vysoký index ekonomického zatížení
Sociodemografické stránky
Vysoký index stáří obyvatelstva
podmínky
Vyšší nezaměstnanost
Plochy pro výrobu a průmysl umožní příchod nových investorů a
Příležitosti
otevření nových pracovních příležitostí
Zatraktivnění obce pro mladé rodiny s dětmi
Hrozby
Silné stránky Dostatek vymezených ploch pro bydlení
Bydlení

Slabé
stránky

Velký počet domů využívaných k rekreaci
Stagnace výstavby pro bydlení

Příležitosti
Hrozby

Zatraktivnění obce pro mladé rodiny s dětmi

Silné stránky
Slabé
stránky

Rekreace

Velký počet domů využívaných k rekreaci
Existence cyklotrasy
Nevhodné vedení značených cyklotras 1035 (P-C-6)
Nepropojení Stříbce cyklotrasou se severem (Stráž nad
Nežárkou) a s východem (P-C-19)

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky
Hospodářské
podmínky

Slabé
stránky

Absence zaměstnavatelů v obci
Dojezd do větších sídel (JH, Suchdol nad Lužnicí, Třeboň)

Příležitosti
Hrozby

Využití brownfields

Problémy k řešení v ÚPD:
Označení

Název problému

P-D-19

Regulace zvýšeného pohybu
kamionové
dopravy/homogenizace
parametrů silnice II/153

P-D-10

Horší parametry komunikace
Stříbřec - Stará Hlína

Prověřit možnost homogenizace
parametrů

ÚP/ZÚR

Trvá

P-C-6

Nevhodné vedení značených
cyklotras 1035

Řešením může být přeznačení
cyklotrasy nebo vybudování
souběžné cyklostezky s komunikací

ÚP

Trvá

Nepropojení Stříbce cyklotrasou
se severem (Stráž nad Nežárkou)
a s východem

Absence napojení na atraktivní
centrum Stráž nad Nežárkou
(židovský hřbitov, zámek) –
vzhledem k orientaci Třeboňska na
cestovní ruch je účelné propojit
cyklotrasy se zajímavými místy
sousedního regionu

Není
problém
ÚPD

Trvá

Absence sběrného dvora

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

Není
problém
ÚPD

Zanikl

Absence plynofikace

Vzhledem k malému zájmu o plyn a
jeho stále stoupající ceně není nutné

Není
problém
ÚPD

Zanikl

P-C-19

Odůvodnění

ÚPD

Nadměrné využívání komunikace II.
Není
třídy kamionovou dopravou, tato
problém
komunikace nemá vhodné parametry
ÚPD/
pro těžkou dopravu
ZÚR+ÚP

Časovost
Nový

