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
výměra

817,6

[ha]

počet obyvatel

212

[k 31.12.2013]

průměrný věk

42,7

[k 31.12.2013]

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




Dunajovice

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

458

ÚP 07.01.2010

Blízkost Třeboně a rekreační potenciál Dunajovické hory
Skromnější zastoupení krajinné zeleně

VÝVOJ POČTU OBYVATEL OBCE
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Problémy:

Pdu-1

Nelze
řešit v
ÚPD

Špatný stav komunikace
směrem na Slověnice

Frekventovaná silnice byla opravena
způsobem, kdy z děr vznikly výstupky. Silnice
je často využívána těžkou nákladní dopravou.
Obce jednají s krajským úřadem o převodu na
silnici III. třídy.

Pdu-2

Pdu-3

ÚP

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.

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 V-3

Zásady územního rozvoje
Vodovod Dynín - Třeboň
Aktualizace zásad územního rozvoje

ÚP je v souladu

Územně plánovací dokumentace obce

Zdu-2

Další záměry
převedení místní komunikace Dunajovice - Slověnice na silnici
III. třídy

záměr od obce

