KLEC
Obec Klec se nachází asi 14 km severně od Třeboně.
Z HISTORIE
 první zmínka o obci pochází z roku 1388;
 páni ze Stráže nechali postavit hrad Fugelhaus při břehu Kleteckého rybníka, ze
kterého zbyly dnes už jen terénní nerovnosti, valy, příkopy a velké množství
keramických střepů
 za komunismu postaven zemědělský areál východně a severně od obce, výstavba na
západní straně v jižní části sídla, jinak byla obec pouze zahušťována.
SOUČASNOST

LAND USE

katastrální území
výměra

632,5

[ha]

počet obyvatel

175

[k 31.12.2013]

průměrný věk

45

[k 31.12.2013]

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




Klec

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

414

ÚPO 21.10.2004

Velké zastoupení vodních ploch – Nadějská rybniční soustava
Atraktivní turistické cíl pro krátkodobou rekreaci – Nadějská rybniční soustava, ale
obec to není schopná ji využít – hráze zarůstají akátem tak hustě, že není na vodní
hladinu místy ani vidět.
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Problémy:

Pkl-1

Pkl-2

Pkl-3

Není
problém
ÚPD
Zarůstání invazní rostlinou

ÚP

ÚP

Hráze rybníků Nadějské rybniční soustavy
zarůstají akátem bílým (jedna z nejhorších
invazních rostlin), místy není vidět na vodní
hladinu

Špatná věková struktura
obyvatel

Obec je poměrně dost závislá na Lomnici nad
Lužnicí - v případě dynamického rozvoje
Lomnice - zejména rozvoje výroby v navržené
průmyslové zóně, může dojít i k rozvoji Klece a
zastavení stárnutí obyvatel, vzhledem k tomu,
že průmyslový areál je asi v nedohlednu, je
dost času připravit kvalitní plochy bydlení

Cyklotrasa 1170 vede po silnici
II/148

cyklotrasa vede po frekventované silnici,
směrem na okolní obce nevedou souběžné
využitelné cesty - je vhodné prověřit možnost
vedení souběžných cyklotras

Hodnoty:
Kulturní hodnoty
Hpn-1 architektonická hodnota
Civilizační hodnoty

zřícenina Fugelhaus

Přírodní hodnoty
Hkl-2

Nadějská rybniční soustava

Záměry:
Zásady územního rozvoje
Aktualizace zásad územního rozvoje

Zkl-1

Územně plánovací dokumentace obce
plochy bydlení
Další záměry

Zkl-2

Zdvojení ZVN 400

záměr převzatý od poskytovatele ČEPS v rámci
referenčních dat

