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
Dvory nad Lužnicí

katastrální území
výměra

1564

[ha]

počet obyvatel

322

[k 31.12.2015]

průměrný věk

43,6 (+0,6)

[k 31.12.2015]

nadmořská výška

461

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

•
•
•
•

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

ÚPO 09.03.2005

Hodnotná roztroušená zástavba – návrh KPZ Vitorazsk
Niva Lužnice, lesní rašeliniště s původním porostem v NPR Žofinka
Vyčerpané rozvojové plochy, pořizuje se nový územní plán
Tlak na otevření kasina
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Problémy:
Úzký profil cesty do Suchdola nad Lužnicí –
výhybny vznikají živelně – v UP je celý
pozemek brán jako plocha dopravy – plocha
tedy dostačuje na vybudování výhyben

Pdv-1

V ÚPD
Úzký profil cesty
vyřešeno

Pdv-2

V ÚPD
Absence reálných rozvojových
vyřešeno ploch

Návrh ÚP vymezil nové rozvojové plochy
řešeno narovnáním silnice v rámci záměru
V ÚPD
Pdv-3
Nepřehledná křižovatka
propojení II/154 a I/24 a v aktualizaci ZUR,
vyřešeno
záměr převzat do návrhu ÚP
V návrhu ÚP jsou v plochách smíšeně
obytných kasina a podobné objekty zakázány,
V ÚPD
plochy občanského vybavené jsou pak
Pdv-4
Tlak na otevření kasina
vyřešeno
vymezeny, tak aby nedošlo k živelnému
otevření kasina – původní investor od záměru
zřejmě ustoupil
V rámci problémů porovnán návrh pro veřejné projednání ÚP Dvory nad Lužnicí
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

Zdv-1

Ee4

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

Soulad s ÚPO, probíhá stavební řízení

Zdv-2

D15

Zdv-3

D64

soulad s ÚPO, záměr není vhodné provést před
Elektrifikace železnice Č. posílením el. vedení do Č. Velenic, vzhledem k
Velenice - Veselí n. L
provozu na trati je otázka, zda je záměr vhodný
přeložka silnice 15425 - v aktualizaci ZUR vypadla,
obchvat Dvoů nad Lužnicí v návrhu ÚP není

Zdv-4

D84

Zlepšení parametrů
silnice II/103

nesoulad s ÚPO – soulad s projednávaným ÚP

RBK83

Regionální biokoridor
Červené blato - Žofinka

nesoulad s ÚPO – soulad s projednávaným ÚP

RBK84

Regionální biokoridor
Žofinka - Slatina

nesoulad s ÚPO - soulad s projednávaným ÚP

RBC553
RBC554

NBK168

Regionální biocentrum
Žofinka
Regionální biocentrum
Halámky
nesoulad s ÚPO – soulad s projednávaným ÚP
Nadregionální biokoridor
Stará řeka - Červené
bláto - st. hranice
nesoulad s ÚPO – soulad s projednávaným ÚP
Územně plánovací dokumentace obce
Další záměry

