DVORY NAD LUŽNICÍ
Obec Dvory nad Lužnicí se nachází asi 20 km jižně od města Třeboně.
Z HISTORIE
 první zmínka o obci pochází z roku 1499;
 celý katastr původně dolnorakouské obce byl k někdejšímu Československu
připojen až 31. července 1920 jako součást tzv. Západního Vitorazska;
 22. 2. 1948 došlo ke změně názvu obce z Německé na Dvory nad Lužnicí
 Na počátku 50. let měla hlavní část Dvorů n. L. (u kostela) okolo 15 stavení
 Za komunismu došlo k zahuštění centrální části sídla
 v letech 1980-1990 byla obec součástí obce Suchdol nad Lužnicí;
 v roce 1990 se obec osamostatnila.
SOUČASNOST

LAND USE

katastrální území
výměra

1563,9

[ha]

počet obyvatel

328

[k 31.12.2013]

průměrný věk

43

[k 31.12.2013]

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






Dvory nad Lužnicí

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

461

ÚPO 09.03.2005

Hodnotná roztroušená zástavba
Niva Lužnice, lesní rašeliniště s původním porostem v NPR Žofinka
Vyčerpané rozvojové plochy
Tlak na otevření kasina
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Problémy:

ÚP

Úzký profil cesty

Úzký profil cesty do Suchdola nad Lužnicí prověřit možnost vymezení výhybem, aby
nevznikaly živelně jako dosud

Pdv-2

ÚP

Absence reálných rozvojových
ploch

Rozvojové plochy v kompaktní části sídla jsou
vyčerpány, rozvojové plochy v krajině s
roztroušenou zástavbou neprošli přes síto
přezkumu dopadu na krajinný ráz

Pdv-3

ÚP

Nepřehledná křižovatka

řešeno narovnáním silnice v rámci záměru
propojení II/154 a I/24 a v aktualizaci ZUR

Tlak na otevření kasina

Otázka je, jestli otevření kasina nepřinese víc
negativních než pozitivních jevů a jestli to
nedopadne jako Macau v sousedních
Halámkách

Pdv-1

Pdv-4

ÚP

Hodnoty:
Kulturní hodnoty
Hdv-1 kulturní památka

kostel s farou

Hdv-2

roztroušené samoty

urbanistická hodnota

Kostel Panny Marie a fara

Civilizační hodnoty
Přírodní hodnoty
Hdv-3
Hdv-4

NPR
PR

NPR Žofinka
PR Horní Lužnice

původní vegetace borovice Blatky
niva řeky Lužnice

Záměry:
Zásady územního rozvoje

Ee4

elektrické vedení VVN
110 Suchdol n. L. - Č.
Velenice

Soulad s ÚPO, probíhá stavební řízení

Zdv-2

D15

Elektrifikace železnice Č.
Velenice - Veselí n. L

soulad s ÚPO, záměr není vhodné provést před
posílením el. vedení do Č. Velenic, vzhledem k
provozu na trati je otázka, zda je záměr vhodný

Zdv-3

D64

Zdv-4

D84

Zdv-1

obchvat Dvoů nad Lužnicí přeložka silnice 15425 - v aktualizaci ZUR vypadla
Aktualizace zásad územního rozvoje
Zlepšení parametrů
silnice II/103
nesoulad s ÚPO
Územně plánovací dokumentace obce
Další záměry

