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Poloha obce :
Šumavská Želnava se nachází na území okresu Prachatice a náleží pod Jihočeský kraj
(NUTS II). Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Prachatice. Obec Želnava se
rozkládá asi dvacetpět kilometrů jižně od Prachatic. Součástí obce Želnava jsou osady
Slunečná, Záhvozdí .
Obec leží v údolí pod Želnavským vrchem(815m n.m.), při okraji vodní nádrže Lipno. Ze
Želnavy je pěkný výhled na hraniční horský hřbet s Rakouskem a Německem, táhnoucím se
nad ledovcovým Plešným jezerem , nejvyšším vrcholem Šumavy Plechým (1378m n.m.) a
neméně známými Smrčinou(1338m n.m.) a Hraničníkem(1281m n.m.). V údolí Vltavy se
nachází I.zóna NP Houska s Želnavským rašeliništěm. Dnes je tato oblast součástí 1.zóny
Národního parku Šumava .
Želnava leží v průměrné výšce 775 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v
historických pramenech v roce 1360. Celková katastrální výměra obce je 1034 ha, z toho
orná půda zabírá devět procent. Lesy mají výměru kolem jedné desetiny katastru obce.
Skoro polovinu výměry zaujímají louky a pastviny.
Většina území leží v krajinném typu:
3M2 - vrcholně středověká, lesozemědělská krajina členitých pahorkatin a vrchovin Hercynika
Západní část území- údolní niva Vltavy již náleží ke krajinnému typu:
6M11 - novověká lesozemědělská krajina širokých říčních niv
Pouze okrajově na jihozápadě zde vyznívá krajinný typ:
3R2 - vrcholně středověká, rybniční krajina členitých pahorkatin a vrchovin Hercynika
Přírodní hodnoty území
Správním územím obce Želnava prochází hranice mezi Národním parkem Šumava a
Chráněnou krajinnou oblastí Šumava. Nejcennější lokality jsou zahrnuty v PP Vltavský luh,
kterou tvoří celkem devět 1. zón NP. Dále prochází řešeným územím hranice Ptačí oblasti
Šumava.
V území se nachází nadregionální biocentrum a půdy s I. třídou ochrany. Jsou to bonitně
nejcennější půdy, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze
výjimečně.
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Vy brané s tatistick é údaje o obci:
Obec

Počet
obyvatel
k
1. 1. 2016

Počet
obyvatel
k
1.1.2017

Počet
obyvate
lk
31.12.2018

Počet
obyvatel
k
1.1.2019

Výměra
ha celkem

Výměra ha
v NP
Šumava

%z
celkové
výměry v
NP

% obce z
celkové
výměry
NP

Želnava

113

115

123

126

1 034

672

64,99%

0,99%

Tabulka vývoje počtu obyvatel od roku 1976
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Počet obyv. 122 154 155 157 157 150 146 146 147 140 134 127
Rok

Rok

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Počet obyv.

133 128 139 141 132

127 125 126 122

116 113 115

2003 2004 2005

131

134 132

2018 2019

123

126

Vývoj osídlení
Sídlo si velmi dlouho zachovávalo stabilní rozsah daný již při založení. Prostorový růst sídla mimo
návesní formu spadá až do 19. stolet. S výjimkou menšího poklesu kolem roku 1980, počet obyvatel
zvolna rostl a kulminoval počátkem 20. stolet. Následoval mírný pokles, který byl dramatcky zesílen
poválečným odsunem původních obyvatel. I přes následné dosídlení zdaleka nedosáhl počet obyvatel
ani poloviny předválečného stavu. I později docházelo k poklesu obyvatel. Tento trend byl změněn až
v šedesátých letech v souvislost s výstavbou bytových domů, kdy počet obyvatel rostl. Od 70. let pak
počet trvale žijících obyvatel opět klesal. V posledních letech však opět mírně stoupá.
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Demografický rozbor za rok 2019
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Tabulka výměry kultur pozemků v katastrálním území:
Statistické údaje (stav ke dni: 08.03.2020)

Počet parcel

Vyměra [m2]

orná půda

102

957742

zahrada

15

10507

travní p.

779

5079706

Druh pozemku

Způsob využití

lesní poz

les s budovou

1

38

lesní poz

les(ne hospodář)

98

659865

4

26467

lesní poz
vodní pl.

nádrž přírodní

1

3252

vodní pl.

nádrž umělá

5

547219

vodní pl.

rybník

1

1073

vodní pl.

tok přirozený

5

118579

vodní pl.

tok umělý

61

35204

vodní pl.

zamokřená pl.

7

72840

zast. pl.

společný dvůr

1

32

zast. pl.

zbořeniště

1

354

104

35849

zast. pl.
ostat.pl.

jiná plocha

58

19975

ostat.pl.

manipulační pl.

31

42886

ostat.pl.

neplodná půda

452

2566694

ostat.pl.

ostat.komunikace

67

85899

ostat.pl.

pohřeb.

1

3071

ostat.pl.

silnice

3

103384

ostat.pl.

sport.a rekr.pl.

1

4310

Celkem KN

1798

10374946

PK

4

51918

GP

4

29100

Celkem ZE

8

81018

Par. DKM

670

4034658

Par. KMD

1128

6340288

6

Osady, historie, zajímavost
Želnava
První zmínky o obci se datují v roce 1393, kdy byla osada nazývána Seldinow. Německý
název obce pochází ze staroněmeckého Seldner-Söllner, označení pro osobu postavením
mezi sedlákem a domkářem.
Obec byla společně s okolními sídly založena v závěru velké středověké kolonizace. Době
vzniku odpovídá návesní charakter sídla a volná nezastavěná krajina v okolí.
Historická zástavba návesní části sídla se téměř nedochovala, současnou strukturu tvoří z
velké části bytové domy. V sídle se dochovala bývalá škola z roku 1732, dnes využívána
jako budova obecního úřadu. Dominantou sídla i širšího okolí je původně gotický kostel sv.
Jakuba ze 14. století, stojící na nejvyšším místě obce. V roce 1702 byl barokně upraven. Na
návsi je umístěn vodojem z roku 1818, jenž je technickou památkou. Na hřbitově je sbírka
litinových křížů přenesených částečně i z okolních sídel.
Počátky obce jsou spojeny s aktivitami cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna, který na území
vyšehradského probožství založil do poloviny 14. století 23 osad, mimo jiné i 5 tzv.
Želnavských obcí: Želnava, Slunečná, Bělá, Pěkná a Záhvozdí. První zmínky o obci
pocházejí z roku 1360, kdy byla osada nazývána Seldinow. V 60. letech 14. století byl na
výrazném vrchu JV od obce, dnes zvaný Hrad vystavěn hrad Walterhausen. Od počátku 16.
století se uvádí jako opuštěný.
Další osud Želnavy a okolních obcí je spojen od počátku 16. století s nadvládou Rožmberků.
Želnavské vesnice postupně trpěly při tažení husitských vojsk, později vojsk švédských při
třicetileté válce, další ranou byl mor a hladomor na konci 17. století. Samotná obec Želnava
postupně nabývala na významu.
Zlomkem v historii byla léta 1945 až 1946, kdy byla odsunuta převážná část německého
obyvatelstva. V dalším období dochází k postupnému úpadku obce, která postupně ožívá až
spolu se zpřístupněním pohraničního prostoru a s rozvojem cestovního ruchu v této oblasti
po roce1989.
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Turistické zajímavosti
Farní kostel, zasvěcený sv. Jakubu staršímu se poprvé připomíná v roce 1395. Nynější
kostel pocházi z let 1708-1712, kdy proběhla pod patronátem knížete Jana Christiána z
Eggenberku podstatná přestavba. Kostel byl posvěcen 19. 2. 1713 od krumlovského preláta
Sigmunda Heubnera. Kostelní věž byla zvýšena v roce 1722. Pouze věžové zdivo v dolní
části věže je starší(1688).
Vodojem –památkově
chráněný válcový kamenný
vodojem z roku 1818.

U silnice ze Želnavy do Horní Plané se
zvedá vrch Hausberg (939 m),
kde údajně stával hrad
Walterhausen, založený králem
Václavem IV.

Sbírka litinových křížů- na hřbitově
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Záhvozdí
Počátky osídlení jsou spojeny s aktivitami cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna. První
zmínky o obci pocházejí z roku 1393 ve zlatokorunské knize listin, kdy byla osada nazývána
Hintring.
Po zániku vrchnostenského systému
správy se Záhvozdí roku 1849 stalo
samostatnou místní obcí , k níž příslušely
katastrální osady Pěkná, Slunečná a
Uhlíkov. V druhé polovině
19. a první polovině 20. století obec
prosperovala. Zlomem v historii byla léta 1945
až 1946, kdy byla odsunuta převážná část
německého obyvatelstva. V dalším období
dochází k postupnému úpadku obce. V
Záhvozdí - Uhlíkově se nachází nově
zrekonstruovaná lesovna , schwarzenberská
fořtovna z počátku minulého století.
V okolí osady se částečně dochovaly
zbytky obranného opevnění z let 193538.

Slunečná
Slunečná leží v širokém údolí Vltavy pod výraznými vrchy Želnavské vrchoviny v nadmořské
výšce 795-805 m a je součástí katastrálního území Želnava. Území leží na okraji NP, jehož
hranicí je silnice Horní Planá – Volary, uvnitř tedy leží jeho západní polovina. Osada byla
společně s okolními sídly založena v závěru velké středověké kolonizace cisterciáckým
řádem ze Zlaté Koruny. Době vzniku odpovídal návesní charakter sídla a volná
nezastavěná okolní krajina.
Z původní osady se dochovalo pouze torzo v podobě několika objektů či jejich fragmentů.
Počátky osady Slunečná byly úzce spjaty s působením cisterciáckého řádu. První
písemná zmínka o sídle pochází z roku 1370. Od počátku 16. století spravovali tento kraj
Rožmberkové. Sídlo velmi utrpělo při tažení husitských vojsk, za třicetileté války a v době
moru a hladomoru koncem 17. století. Od roku
1849 příslušela Slunečná k obci Záhvozdí.
Zlomem v historii byla léta 1945 až 1946, kdy bylo odsunuto prakticky veškeré původní
obyvatelstvo. Sídlo bylo jen zvolna a nedostatečně dosídleno a docházelo k jeho
postupnému úpadku a v podstatě se přeměnilo na rekreační osadu. V 60. letech byly
odstřeleny neobydlené domy. Jedinou novou stavbou byl objekt zemědělského družstva.
Lesy východně od obce se staly součástí Vojenského výcvikového prostoru Boletice. Sídlo
začalo ožívat až v posledních letech, kdy byla na místě zemědělského areálu postavena
nová ekofarma.
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Vývoj osídlení
Sídlo si velmi dlouho zachovávalo stabilní rozsah daný již při jeho založení. Prostorový růst
mimo návesní formu pravděpodobně spadá až do 19. století. Počet obyvatel ve Slunečné
kulminoval v roce 1880, poté mírně klesl a ve 20. a 30. letech 20. století se opět přiblížil
maximálním hodnotám. Zásadním zlomem byl poválečný odsun původního obyvatelstva. Na
počátku 50. let byla Slunečná prakticky neosídlená. Později se počet obyvatel mírně
zvýšil (na cca 15% předválečného stavu). V druhé polovině 70. let však opět poklesl a
dnes zde trvale žije pouze jedna rodina majitelů ekofarmy.
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ROZVOJOVÉ OBLASTI
1) OSVĚTOVÉ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉAKCE
1.1 Symboly , znak obce
Znak obce Želnava odráží význam v podobě
starých pečetních znamení želnavské farnosti
a obcí Bělá a Záhvozdí- figury obilných klasů
z obecních pečetí a figuru svatojakubské mušle
–hlavní atribut sv. Jakuba z želnavské farní
pečeti. Figury obilných klasů jsou zobrazeny
v počtu tří, jenž koresponduje se současným počtem místních částí obce.
Blason neboli popis znaku obce:
„ Ve štítě děleném zeleno-modře stříbrným sníženým zúženým vlnitým břevnem nahoře tři
zlaté vyrůstající obilné klasy, krajní odkloněné, dole stříbrná svatojakubská mušle.“

1.2 Kronika
Kronika je v obci vedena od roku 2006, v podstatě je to třetí kniha, první, nejstarší je uložena v
archivu v Třeboni, druhá novodobější se ztratila. Současná je uložena na obecním úřadě, obec
počítá s jejím digitalizováním.

1.3 Kulturní a společenský život
V obci nepracují aktivně žádné kroužky ani spolky, kulturní a společenský život se začíná
rozvíjet v posledním období. V obci není škola a tak akce organizuje většinou obec. Jedná se o
akce pro děti, sportovní akce,zajišťování obědů pro seniory, dětský den, mikulášskou nadílku
apod.

1.4 Vedle výše uvedených aktivit se obec snaží:
Získat ke spolupráci na programu obnovy vesnice i širší veřejnost,
Provozovat aktuální internetovou prezentaci obce na www stránkách ,
Provozovat Czech POINT v kanceláři obecního úřadu
Zajistit spolehlivý informační servis vydáváním informačního občasníku
Udržovat a rozvíjet členství obce v mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko,
Regionálním sdružení Šumava, SMSČR, MAS Rozkvět,z.s.
případně se zapojit i do dalších sdružení.

2) ZKVALITNĚNÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A TECHNICKÉ
INFRASTRUKTURY
1.1 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Stav
Obec Želnava je zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu. Na vodovod je napojeno
kromě Želnavy i zemědělské hospodářství firmy ZEFA.
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Zdrojem vody je vrt. Zdroj má vyhlášena ochranná pásma (I. stupně 20x20 m, II. stupně vnitřní
a vnější). Voda ze zdroje je čerpána do nového níže položeného dvoukomorového vodojemu,
který je ve vlastnictví firmy ZEFA. Odtud natéká gravitačně do místa spotřeby bez úpravy, je
pouze hygienicky zabezpečena.
Osada Záhvozdí vč. zemědělského areálu je napojena na vlastní vodovodní systém, který je
tvořen vodojemem se zdrojem (lesní zářezy) 1 km severně od sídla u katastru Boletice.
Vodovod je též ve vlastnictví firmy ZEFA.
Osada Uhlíkov má také vlastní vodovodní systém se zdrojem východně od sídla v prostoru
Záhvozdenského potoka na katastru Boletic. Vodovod je ve vlastnictví VLS Horní Planá.
Zdroje nemají vyhlášena ochranná pásma.
Zdrojem požární vody jsou místní vodovody a vodní plochy.
Systém zásobování pitnou vodou zájmové oblasti vyhovuje a nebude se měnit ani v
budoucnosti. Velikost akumulací, tlakové poměry ve spotřebišti a profily potrubí také vyhovují i
pro výhledové řešení. Nové řady budou budovány především v rámci nové zástavby a k
doposud nenapojeným objektům. Podzemní zdroj vody pro vodovod Želnava je potřeba posílit
(kapacitně nepostačuje hlavně v letním období, i když potřeba vody pro zemědělství je v
současnosti nulová) a povrchový zdroj nadále nevyužívat (kvalitativně neodpovídá
požadavkům na pitnou vodu). Jedná se o posílení v hodnotě cca 0.5 až 1.0 l/s. Starší potrubí
vodovodního systému je potřeba postupně rekonstruovat, zejména přívodní řad pro Slunečnou
a její vodovodní síť. Okolo vodních zdrojů pro Záhvozdí a Uhlíkov je potřeba vyhlásit ochranná
pásma.

1.2 KANALIZACE A ČOV
Stav
Obec Želnava má vybudovanou částečnou jednotnou kanalizační síť, na kterou je napojeno
asi přes polovinu zástavby. Takto svedené odpadní vody jsou přiváděny na mechanicko –
biologickou čistírnu odpadních vod. Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací a
systémem příkopů, struh a propustků do recipientu. Vyčištěné odpadní vody odtékají do potoka
Křepička. Okolo čistírny není vyhlášeno pásmo ochrany prostředí. V roce 2011 proběhla
rekonstrukce ČOV.
Osada Slunečná ani osada Záhvozdí nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné
kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek, odkud se vyvážejí na
zemědělsky využívané pozemky, nebo jsou předčišťovány v septicích s odtokem do recipientu
nebo podmoku. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do
recipientu.
V osadě Uhlíkov je pro myslivnu a blízký objekt vybudována splašková kanalizace s čistírnou
odpadních vod. Odtok vyčištěné vody je do zatrubněného melioračního kanálu a následně do
Vltavy. ČOV je oplocena. Ochranné pásmo prostředí není vyhlášeno.
Hlavním odpadními vodami sídel jsou splaškové vody z domácností a občanské vybavenosti.
V roce 2012 počítá obec s opravou a rozšířením části kanalizace, projekt a možnost
financování řeší ve spolupráci s firmou AquaŠumava. Do roku 2010 se v obci nevybíralo
stočné, od roku 2012 je stanoveno na20,-Kč/m3
Stávající odkanalizování obce Želnava vyhovuje i do budoucna a proto zůstane zachováno.
Nová kanalizace bude budována v rámci nové zástavby a k doposud neodkanalizovaným
objektům (hlavně jihovýchodní část obce). Doporučuje se novou kanalizaci řešit jako
oddělenou. Odpadní vody z navrhované zástavby na severním okraji obce bude nutno
přečerpávat.
Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV Želnava jsou také
vyhovující i do budoucna. Je však potřebná rekonstrukce čistírny s cílem zlepšení
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kvalitativních odtokových parametrů. Okolo ČOV je potřeba vyhlásit pásmo ochrany prostředí.
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje nedoporučuje v osadě
Slunečná i Záhvozdí výstavbu kanalizačních sítí a ČOV.
Individuální odkanalizování a čištění odpadních vod v osadě Uhlíkov vyhovuje. Pro nové
objekty se navrhuje opět individuální odkanalizování a čištění odpadních vod (bezodtokové
jímky na vyvážení,vícekomorové septiky s dočištěním). Dešťové vody budou i v budoucnu
odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

1.3 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Stav
Současný stav nakládání s odpady je obecně charakterizován fungujícím systémem svozu a
skládkování., který je smluvně zajištěn s firmou FCC České Budějovice. Vedle svozu
netříděného komunálního odpadu zajišťuj obec i separovaný sběr (sklo, plasty, papír, rostlinný
olej, kovy) sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a nárazově svoz objemného
odpadu a elektroodpadu. Dále je zajištěn 1x ročně mobilní svoz objemného odpadu.
V obci je schválen roční poplatek za svoz a likvidaci KO ve výši 500,-Kč na osobu.

1.4 DOPRAVA A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
Stav
Správním územím obce Želnava prochází silnice I. t.řídy a III. Třídy
I/39- (Volary - Horní Planá - Černá v Pošumaví - Český Krumlov)
III/1632- ( Želnava – Bělá – Nová Pec)
Státní silnice I. a III. třídy jsou doplněny sítí místních a účelových komunikací. Tyto
jsou využívány jak pro provoz osobních vozidel, tak i pro zemědělskou techniku.
Zájmovým územím prochází silnice I/39 tzv. šumavská magistrála, v úseku mezi Horní
Planou a Záhvozdím je silnice stále v historické trase a vykazuje mnoho dopravních
závad. Uvedený úsek by proto měl být co nejdříve přestavěn tak, aby splňoval normami
požadované parametry a aby tak došlo k podstatnému zlepšení bezpečnosti provozu na
komunikaci. Za tímto účelem musí být stanovena definitivní trasa silnice. V územním
plánu je jako návrh zakreslena varianta D.
Komunikace, které zpřístupňují objekty bydlení, je v převážné míře nutno počítat
s úpravou v odpovídajících parametrech.

Dopravní zařízení
Žádná dopravní zařízení jako hromadné garáže, čerpací stanice pohonných hmot apod. se v
obci nenacházejí. Osobní vozidla jsou parkována na pozemcích obce k tomu určených a na
vlastních pozemcích a garážích.

1.5 TURISTIKA
Řešeným územím neprochází žádná cykloturistická trasa, je zde trasa pro běžecké lyžování,
která zajišťuje propojení obce s územím NP a CHKO Šumava a navazuje tak na rozsáhlou
lyžařskou síť v regionu. V obci nejsou žádné objekty turistických informačních služeb. Pouze
infopanel na návsi obce. Další informace zajišťuje obec a místní ubytovatelé. V obci jsou dva
krátké turistické poznávací okruhy, a to stezka Želnavskem a Vyhlídka u Vyhnálků.
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1.6 Ostatní občanská vybavenost
V obci Želnava je vyhovující síť veřejného osvětlení, při opravách jsou postupně doplňovány a
vyměněny žárovky za úsporné. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2015. V osadě
Záhvozdí je osazena jedna lampa, osada Slunečná a Uhlíkov veřejné osvětlení nemá.

Místní komunikace
V zastavěné části osad mají většinou asfaltový povrch, k většině rekreačních objektů
jsou cesty prašné. Cílem obce je k trvale obydleným objektům asfaltové cesty dobudovat.

Veřejné prostranství
V obci a v osadách je postupně upravováno, obec se snaží pozemky veřejného
prostranství získávat od Pozemkového fondu a postupně vzhled obce i osad zkulturňovat. V
posledních letech začala rovněž s vybavování těchto prostranství mobiliářem. Zapojila se do
dvou etap projektu mikroregionu HVB k pořízení komunální techniky na údržbu zeleně a
úklid komunikací.

Zásobování teplem
Je v obci převážně pevnými palivy, dřevem a uhlím,pro novou výstavbu by bylo vhodné více
využít i vytápění s tepelnými čerpadly v kombinaci s elektrokotli.
V sídle Želnava ani v ostatních osadách není provedena plynofikace a ani se s ní do
budoucna neuvažuje

1.7 Komerční , ekonomické aktivity
V katastru obce působí některé firmy, které ovlivňují dnešní tvář obce. Jedná se především o
firmu ZEFA, se kterou se v poslední době podařilo navázat spolupráci v oblasti řešení
problému se zásobování obce pitnou vodou. Problémem je však malá zaměstnanost / 2
osoby/, dále je to neutěšený stav objektů firmy a nedostatky v údržbě veřejné zeleně na
pozemcích ve vlastnictví.
Druhou firmou jsou Vojenské lesy a statky Horní Planá, které zaměstnávají 5 osob,
spolupráce s vedením firmy je bezproblémová , vzhled objektů nenarušuje vzhled obce.
V poslední době se v obci začalo dařit i drobnému podnikání.
V obci působí několik penzionů: Siesta, Jana, Chalupa na peci, Biofarma Slunečná,
Rekreační středisko VLS, rekreační objekt policie ČR které mají celkem cca 125 lůžek .
Všichni většinou zaměstnávají jen rodinné příslušníky.

1.8 Územní plán
Obec má schválený územní plán od roku 2006 a 1 změnu na Slunečné. V roce 2020 zadala
obec vypracování nového územního plánu ing. arch. Filipu Dubskému. . Celková výměra
správního území obce je 1037 ha.
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Celkem současně zastavěné území v ha

17,65

Zastavitelné území v ha

22,12

Koeficient plošného rozvoje

2,25

Hustota obyvatelstva stav (ob/ha) zastavěného území

7,48

Hustota obyvatelstva návrh (ob/ha) zastavitelného území

10,71

1.9 Bytová výstavba
Obec Želnava má ve svém vlastnictví 3 bytové domy s celkem 21 byty / 7+7+7/, Dále jsou v
obci dva bytové domy soukromé, každý s devíti bytovými jednotkami. S výstavbou tohoto
typu bydlení se již v obci nepočítá

Ve stávajícím územním plánu je navržena následující výstavba RD
Plocha pro bydlení v RDv části Záhvozdí, vyplňující proluku ve stávající zástavbě
Plocha pro bydlení v RDv části Záhvozdí, plocha navazuje na současně zastavěné území
Plocha pro bydlení v RD, plocha doplňuje zástavbu v západní části Záhvozdí
Plocha pro bydlení v RDv severovýchodní části sídla Slunečná
Plocha pro bydlení v RDv severní části sídla Želnava. Plocha je vymezena stávající silnicí
I/39, současně zastavěným územím a navrhovanou přeložkou I/39.
Plocha pro bydlení v RDv jihozápadní části sídla Želnava, plocha doplňuje proluku ve
stávající zástavbě.
Plocha pro bydlení v RDve střední části sídla Želnava, vyplňující proluku mezi stávajícími
plochami pro bydlení a občanskou vybavenost.
V novém územním plánu se uvažuje se změnami pro plochy bydlení i dalšími změnami.

3) OCHRANA A OBNOVA KULTURNÍ KRAJINY
1.1 Životní prostředí
Ochrana ovzduší
V obci vzhledem k její poloze na hranici Národního parku Šumava budou respektovány
požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší, zejména
bude-li to technicky možné a ekonomicky přijatelné, u nových staveb nebo při
změnách stávajících staveb bude využito obnovitelných nebo alternativních zdroj tepla.

1.2 Urbanistika
Sídlo Želnava je původní zemědělská vesnice. Vesnice má nepravidelnou náves parkového
charakteru. Základ sídla Želnava tvoří komunikace I. třídy a III. třídy, které jsou obestavěny
původními vesnickými domy a novodobější drobnou zástavbou
Kulturní hodnoty v sídle Želnava jsou zastoupeny původními vesnickými statky s
hospodářskými částmi. Statky mají hluboké předzahrádky se stromovím, rozlehlý dvůr, který
bývá vzadu uzavřen stodolou. Za ní následují dlouhé zahrady a původně také polnosti.
Tento charakter sídla by měl být citlivě rozvíjen.
Významné z pohledu kulturní krajiny jsou dálkové pohledy na dominantu kostela, rozhledy do
kraje,které by měly být zachovány
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4) ZDROJE FINANCOVÁNÍ
1.1 Pro zajištění financování rozvojových aktivit v letech 2020 a dál lze vycházet z trendu
finančních zdrojů předchozích let

a)Hospodaření obce v letech 2014-2019
Hospodaření obce Želnava ( v tis.Kč)

Příjmy
Rok

Celkem

Výdaje

Z toho
Daňové

Rozdíl

Dotace

2014

3516

1689

721

5737

-2221

2015

3566

2746

54

3236

330

2016

3478

2645

640

2561

917

2017

4896

2196

854

3473

1423

2018

3989

2571

598

3738

251

2019

4326

2673

669

3695

631

V zastupitelstvu obce byl v červnu 2017 schválen Rozpočtový výhled obce Želnava
na roky 2018-22 jako vyrovnaný.

b) Možnosti využívání
dotačních prostředků ze
zdrojů :

Rozpočtový výhled ( v ts.Kč )
Rok
2020
2021
2022

Příjmy
2939
2939
2939

Výdaje
2939
2939
2939

- Jihočeský kraj
- Program obnovy venkova
- Státní fond životního prostředí
- PRV Státní zemědělský
intervenční fond
- a jiné
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P R O J E K T O V Á ČÁS T
Programu Obnovy Venkova Obce Želnava
Při POV- část projekty se vycházelo ze zpracovaného územního plánu sídelního útvaru
obce, ze Strategie rozvoje mikroregionu HVB , z potřeb obyvatel a reálných potřeb a
možností obce Želnava
Plánované projekty výhledového plánu budou v případě potřeby při realizaci jednotlivých
projektů rozpracovány do podrobné formy, která bude sloužit jako podklad pro realizaci
projektů při projednávání a schvalování v zastupitelstvu obce a žádosti o případné dotace a
granty. Podrobně zpracované záměry a projekty budou v průběhu volebního období
doplňovány.
Z minulého programu se podařilo zrealizovat nebo zahájit celou řadu aktivit ve všech
oblastech. Z ukončených akcí to bylo v roce 2011 o např. vybudování společenské místnosti,
rekonstrukce kanceláře OÚ, v roce 2012 byla opravena kaplička u silnice na Horní Planou, v
roce 2013 pak byla vybudována naučná stezka Želnavskem. Nejvíce aktivit bylo zrealizováno
v roce 2014a 2015 – zateplení bytových domů a vybudování parkovacích ploch u čp.11, 12 a
13, revitalizace zeleně v obci, rekonstrukce veřejného osvětlení a byla opravena poničená
kaplička mezi Želnavou a Slunečnou.

PLÁNOVANÉ PROJEKTY JSOU ROZDĚLENY NA OBLASTI:
A) Osvětová, kulturní a společenská
V oblasti osvětové, kulturní a společenské byly stanoveny tyto hlavní priority :
1) Kronika
- pravidelné vedení
- zpřístupnění na webu obce
2) Obecní znak a prapor
-zajištění výroby znaku
-zajištění výroby slavnostního praporu
3) Prezentace obce na veřejnosti
-Zajistit propagaci a prezentaci obce zejména při využití internetu, prostřednictvím
Mikroregionu HVB a ostatních sdružení, kde je obec členem
-Pravidelně aktualizovat internetové stránky obce
4) Činost dobrovolných spolků
-Pokusit se o založení dobrovolných hasičů po případě ve spolupráci se sousední obcí
-Založit dětský rybářský kroužek
-Kroužek tvoření s dětmi
-Pokud bude zájem i podobné zájmové
kroužky nebo spolky
5) TRADICE
- Udržovat, obnovovat a rozšiřovat
tradice spojené s historickými a
kulturními prameny obce
- Pořádat alespoň 1x ročně setkání
seniorů a rodáků
- Zajišťovat účast představitelů obce při
oslavách životních jubileí občanů
- Pořádat den dětí a různé sportovní akce
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6) Vytvářet kvalitní zázemí pro konání
kulturně společenských akcí v obci
pozitivně reagovat na zájem ze
ze strany občanů
-dětský karneval
-lampiónový průvod, pálení čarodějnic
-stavění máje
-taneční zábava
-oslava Mezinárodního dne dětí – dětský sportovní den
-mikulášská nadílka
-zdobení vánočního stromu
-turnaj v tlučení špačků
-jiné podobné kulturně společenské a sportovní akce

B)Rozvoj hospodářství v obci, podnikání v obci, cestovní ruch
V oblasti rozvoje hospodářství v obci byly stanoveny tyto hlavní priority:
- Zkoordinovat návaznost autobusové dopravy, především spojů „ školní linky“
- Podpora rozvoje drobného podnikání, rozšíření nabídky služeb v oblasti cestovního
ruchu, a to zejména podpora výstavby potřebné infrastruktury k pozemkům určeným
pro drobnou výrobu
- Pronájem stávajících funkčně nevyužitých nebytových prostor obce pro podnikání zejména
v oblasti služeb, zajistit potřebnou součinnost obce při vytváření vhodného prostředí pro
zájemce o rozvíjení podnikatelské činnosti v obci a s případnými investory
- Vytváření podmínek pro veřejně prospěšné práce, podpora obecních zaměstnanců
- Podporovat rozvoj turistického ruchu budováním místních turistických stezek a cyklotras
- Podporovat výstavbu cyklistických stezek v návaznosti na cyklotrasy v NP a CHKO Šumava
- Začlenit kulturní a společenské akce do regionálních přehledů
- Vybudovat turistická odpočívadla, instalace turistických map
- Vybudování rozhledny na naučné stezce Želnavskem
- Obnova poutního místa
- Oprava historického kamenného rozvaděče vody
- Podílet se na rozvoji lyžařské turistiky, hipoturistiky a
cykloturistiky v regionu v rámci členství v Mikroregionu Horní
Vltava Boubínsko.

C)Obnova a udržování venkovské zástavby
V oblasti obnovy a udržování venkovské zástavby byly stanoveny tyto hlavní priority:
- V souladu se stavebním zákonem pořídit do konce roku 2022 nový územní plán
- Pravidelně jednat s majiteli zanedbaných staveb a přimět je k opravám
- Dbát na dodržování architektonických zásad daných urbanistickým a územním plánem pro
zástavbu a úpravy venkovních prostor, dbát na zachování venkovského rázu nových
staveb i při rekonstrukcích staveb již existujících

D)Úprava veřejných prostranství
V oblasti úpravy veřejných prostranství byly stanoveny tyto hlavní priority:
1.TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
- Zajištění a obnova technické vybavenosti obecního majetku pro úpravu a údržbu
veřejných prostranství.
- Vybudování garážového stání pro techniku ( traktor, malotraktor, sekačky, zametače,atd.)
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- Vybudování skladového místa pro elektroodpad, keramický odpad, ( wc, umyvadla atd.)
- Zajistit sběr opotřebeného potravinářského oleje
2. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
- Zajištění lidských zdrojů a služeb pro úpravu a údržbu veřejných prostranství v obci.
- Zajistit květinovou výzdobu a okrasnou zeleň
- Dokončit úpravu veřejného prostranství u bytovek, chodníky, odpočinková místa, nové oplocení
dětského hřiště
- Postupná obnova mobilíáře

E) Zkvalitnění občanské vybavenosti a technické infrastruktury
V oblasti úpravy občanské vybavenosti a technické
infrastruktury byly stanoveny tyto hlavní priority:
- Zajišťovat pravidelnou údržbu veřejného osvětlení a jeho rozšíření a výměnu za úspornější
- Připravit projekt na dořešení napojení objektů v obci na kanalizační řád
- Postupná rekonstrukce stávající kanalizace
- Rekonstrukce ČOV
- Připravit rekonstrukci vodovodní přípojky a rozvodu obecního vodovodu
- Zajistit průběžně opravu poničených místních komunikací a pokud možno jejich vyasfaltování
- Vybudovat asfaltový povrch k objektům trvale bydlících občanů
- Nainstalovat dopravní značení na obecní komunikace
- Zajistit zapojení obce do projektu mikroregionu HVB na vybavení obcí komunální technikou a
mobiliářem veřejného prostranství a jiných projektů mikroregionu HVB
- Dokončit opravu budovy obecního úřadu – víceúčelové zařízení – obecní úřad (výměna
vchodových dveří, druhá etapa výměny oken, nová fasáda
- Postupně provést rekonstrukci starých elektrických rozvodů v celé budově Obecního úřadu
- Úprava prostranství před Obecním úřadem
- Vybudování parkovací plochy u Obecního úřadu
- Zajistit bezbariérový přístup do budovy OÚ (nová veranda)
- Rozšíření společenské místnosti o nevyužívanou místnost bývalé třídy a pořídit nové vybavení (stoly,
židle apod.)
- Další nevyužitou třídu přebudovat na klubovnu
- Najít využití pro zbylé prostory budovy obecního úřadu
- Při úpravách objektů ve vlastnictví obce a jejich provozování pamatovat na snižování
energetické náročnosti, přednostně zavádět ekologické vytápění
- Postupně provádět vnitřní rekonstrukci bytových domů ve vlastnictví obce
- Postupně provést rekonstrukci elektrických rozvodů v bytových domech ve vlastnictví obce
- Rozšířit parkovací plochu u bytových domů č: 12,13
- Podporovat třídění odpadu, zajistit mobilní sběrný dvůr pro občany obce na nebezpečný a
objemný odpad, železný šrot
- Zajistit zřízení nové autobusové zastávky v obci Želnava a Záhvozdí
- Zajistit instalaci zrcadla při výjezdu z osady Slunečná na hlavní silnici1/39
- Vyřešení autobusové zastávky a přechodu přes silnici 1/39v osadě Slunečná
- Obnovit oplocení dětského hřiště v obci
- Rozšířit vybavení dětského hřiště o nové herní prvky
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F)Ochrana životního prostředí a obnova kulturní krajiny
V oblasti zkvalitnění ochrany a obnovy kulturní krajiny byly stanoveny tyto hlavní priority
- V rámci pozemkových úprav obnovovat zaniklé polní cesty, vodní toky, mokřady, rybníky
- Likvidovat divoké a nepovolené skládky a předcházet jejich vzniku
- Upravit celkový vzhled návsi s ohledem na vesnický ráz
-Obstarávat obnovu a úpravu zeleně v jednotlivých místech ve smyslu architektonických řešení
úprav centrálních prostranství, vysadit listnaté stromy dle možností podél místních komunikací
- Provádět zdravotní péči o staré vzrostlé a památné stromy
- Zabránit růstu nežádoucí vegetace na veřejných prostranstvích

G) Závěr
Program obnovy obce Želnava na období 2020 a dál je vytvořen tak, aby odrážel společenské
potřeby obyvatel, přispíval k dalšímu rozvoji obce, zachoval její ráz pro budoucí generace a
ohleduplně přistupoval k okolní krajině a přírodě.
Tento program je reálně splnitelný v delším časovém horizontu. Pro splnění projektů je hlavní
podmínkou získávání finančních prostředků, a to z vlastních i státních zdrojů a v neposlední
řadě i z fondů Evropské unie.
Tento „Program“ není dokumentem uzavřeným. Může být průběžně doplňován a aktualizován
dle potřeb a finančních možností obce Želnava. Veškeré změny budou projednány v
zastupitelstvu obce Želnava.
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