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1. Základní údaje o obci 

1.1 Základní údaje 

Obec Bořetín leží v okrese Pelhřimov, v kraji Vysočina, v jeho jihozápadní části, dle údajů ČSÚ 

zde žije k 1.1.2019 105 obyvatel. Západní hranice katastru je současně hranicí okresu Tábor a jižní 

hranice je zároveň hranicí s okresem Jindřichův Hradec. Z celkové výměry je 274ha orná půda, 8,7ha 

zahrady, 59ha travní porosty, 115,8ha lesní pozemky, 4ha vodní plochy, 4,2ha zastavěné plochy, 

14,6ha ostatní plochy.  

Po stránce geomorfologické se území nachází na okraji jihozápadní části Českomoravské 

vrchoviny. Nejníže položeným místem celého katastru je území, kde Hojovský potok opouští 

katastrální území Bořetína – nadmořská výška je zde na kótě 556 m.n.m. Právě horní část Hojovského 

potoka, která protéká lesním komplexem „Bukovec“ tvoří severní hranici Křetínského katastru. 

Naopak mezi nejvyšší místa kolem Bořetína patří území „U Mostkovy kapličky“ a vyvýšenina na 

severu katastru 626 m.n.m. 

 

1.2 Identifikační a kontaktní údaje obce 

Adresa: Obec Bořetín  

394 70 Bořetín 69 

IČ:  004 76 439 

Telefon ( pevná linka ): +420 565 437 036 

E-mail:  obec@boretin.cz 

Oficiální webové stránky: http://www.boretin.cz 

Starosta obce: Jan Cimbůrek 

Tel.: +420 606735707 

Místostarosta obce: Zdeněk Danda 

Tel.: +420 777 654 953 

Členství obce v regionálních svazcích obcí: Mikroregion DSO Nová Lípa 

ID datové schránky: 33xbfzj 

Kraj: Vysočina, NUTS3 – CZ063 

Okres: Pelhřimov, NUTS4 – CZ0633 

Bankovní spojení:  8826261/0100 

Úřední hodiny obecního úřadu: Pátek 19:00h – 20:00h 
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1.3 Historie obce  

Obec Bořetín vznikla jako většina sídel na území Českomoravské vrchoviny ve 12 – 14 století, 

v době středověké německé kolonie, i když první zmínka o Bořetínu se datuje roku 1549.Je uváděna 

v roce 1552 jako součást statku Mnich, který toho roku koupili bratři Jan a Linhart Jankovští 

z Talmberka od Václava Krajíře z Krajku. V roce 1655 přešel Bořetín s Mnichem do majetku Slavatů 

z Chlumu a Košumberka, pánů na Červené Lhotě. Součástí červenolhoteckého panství zůstaly obě 

vesnice až do konce feudálního období.  

Bořetín je z hlediska architektonického uspořádání vyjímečný v rámci celé Vysočiny, neboť 

patří mezi málo sídel s půdorysem lánového typu. Sídlo obce vzniklo v nižších polohách s nepříliš 

členitým terénem. Byla zde uplatňována základní stavební forma výstavby domů, které byly roubené 

se šindelovou a doškovou krytinou. Teprve počátkem minulého století docházelo k nahrazování dřeva 

zdivem u staveb hlavních traktů gruntů a chalup. Materiálem byl nejčastěji kámen, nepálené a pálené 

cihly. Původní šindelová krytina byla do konce minulého století překrývána lepenkou, později 

eternitem a tvrdou krytinou. 

Bořetín byl a nadále je typicky zemědělskou obcí, obklopenou lesy a rybníky, jehož jedinou 

významnější pamětihodností je kaple sv. Jana Křtitele, pocházející z 18. století. 

V roce 1869 obec Bořetín měla 399 obyvatel, kteří zde trvale žili a pracovali jako zemědělci, 

tkalci, truhláři, tesaři, kováři, obchodníci koláři, krejčí, švadleny atd.  

Na základě uvedené historie obce byl heraldikem Miroslavem J.V.Pavlů zpracován návrh 

Křetínských obecních symbolů. Autor ke zpracování návrhů obecního znaku a vlajky využil atributu 

patrona obce sv. Jana Křtitele – církevní korouhev ( gonfanon ) s křížem, který doplnil připomínkou 

významných historických majitelů – pánů z Talmberka ( stříbrná lekna v červeném poli ) a Slavatů 

z Chlumu a Košumberka ( tři zlatá břevna v modrém poli a barevně upravení medvědi, štítonoši jejich 

hraběcího erbu ) Obecní znak provází zjednodušená obecní vlajka, respektující zásady a zvyklosti 

současné české vexilologické tvorby.  

 

1.4 Obyvatelstvo 

Historický vývoj počtu obyvatel obce: 

K 1.1.2019 má obec Bořetín celkem 105 obyvatel, z toho 57 mužů a 49 žen. Vývoj v počtu 

obyvatel za poslední 3 roky: 

Dle ČSÚ  Počet obyvatel 

K 1.1.2016 106 

K 1.1.2017 106 

K 1.1.2018 106 
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K 1.1.2019 105 

 zdroj: ČSÚ, počet obyvatel v obcích České republiky k 1.1.2016 – 2019 

 

Aktuální počet obyvatel je cca 20% maximálního počtu obyvatel, dle dochovaných informací 

o vývoji obce. Strategický a rozvojový plán obce má nastínit oblasti, ve kterých se obec může rozvíjet, 

aby se zlepšila kvalita života místních obyvatel a nedocházelo k dalšímu poklesu počtu trvale žijících 

obyvatel a naopak k jeho nárůstu.  

 

1.5 Území 

Obec nemá více místních částí a nachází se v jednom katastrálním území pojmenovaném 

„Bořetín“. Bořetín je členem Mikroregionu DSO Nová Lípa. 

 

1.6 Poloha obce Bořetín 

 

 

Území obce je vymezeno jedním katastrálním územím o celkové výměře 4,81km2, digitalizace 

katastrální mapy byla dokončena. Katastrální území je situováno v jihozápadní části kraje Vysočina a 

je zařazeno do mikroregionu DSO Nová Lípa. 
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Sousedí s katastrálními územími ze: 

Severozápadu: Hojovice 

Severovýchodu: Chválkov 

Jihovýchodu: Mnich 

Jihozápadu: Drunče  

Západu: Psárov 

 

2.  Popis tematických oblastí  
 

2.1 Občanská vybavenost a bytové hospodářství 
 

Občanská vybavenost v obci Bořetín                  

ano / ne 

 

Objekt občanské vybavenosti  

 

Pošta  ne (spádová pošta je v Mnichu)  

Mateřská škola  ne  

Základní škola a školy vyššího stupně  ne  

Obecní úřad  ano  

Veřejná knihovna  ano (otevřená 1x týdně)  

Sbor dobrovolných hasičů  ano  

Zdravotnické zařízení  ne  

Lékárna  ne  

Policie  ne  

Dětské hřiště  ano  

 

Dle aktuálně platného územního plánu, kterého pořizovatelem je Městský úřad Pelhřimov, 

jsou hlavní rozvojové cíle pro Obec Bořetín tyto:  

 

ve stabilizovaném území:  

 

- vytipovat plochy k vhodné k přestavbě, změně funkčního využití – pro vybudování ČOV – 

sedimentačního rybníku v extravilánu – v jihozápadní části obce 

- rekonstrukce ploch veřejných prostranství s vnitrosídelní zelení a rekreačními a dětskými 

hřišti , místy pro setkávání obyvatel 

- asanovat nebo rekonstruovat a upravit objekty a plochy, které svým technickým nebo 

estetickým stavem narušují provoz, životní prostředí i celkový ráz obce  

 

v transformačním území:  
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- zajistit nezbytnou infrastrukturu pro stávající zástavbu obce i navržené plochy pro bydlení, 

(zejména likvidaci splaškových vod). Začlenění navržené zástavby bude zajištěno přípojkami na 

stávající rozvody infrastruktury  

- navrhnout nové zastavitelné plochy pro čistě obytnou funkci v návaznosti na stávající 

zástavbu a vytipovat prostory veřejných prostranství – vnitrosídelní zeleně s možností využití k 

rekreačnímu sportu, hřiště pro nejmenší a prostor pro setkávání místních obyvatel.  

- Nová zástavba bude zásadně nízkopodlažní, obdélníkového půdorysu adekvátního měřítka, 

střecha sedlová, umístění objektu na pozemku charakteristické pro tuto oblast, vhodné oplocení  =  

zachování  krajinný rázu a charakteru obce.  

 

Budova obecního úřadu Bořetín  

 Dvoupodlažní objekt obecního úřadu vyžaduje nezbytnou rekonstrukci, který zlepší stávající 

energickou hospodárnost objektu a  funkční využití objektu. Objekt je multifunkčním objektem 

občanské vybavenosti a bytového hospodářství, kvalita těchto prostor není dostačující. V suterénu se 

nachází sklad obce, klubovna dětí a technické zázemí k bytu v 2. patře. V 1. nadzemním podlaží se 

nacházejí prostory prodejny smíšeného zboží, veřejné knihovny, obecního úřadu a technické zázemí. 

V 2. nadzemním patře je pak pronajatý byt.  

Z dlouhodobého pohledu je potřebné řešit bezbariérový přístup pro nezbytné služby veřejné 

samosprávy obce.  

 

 
 
V budově jsou potřebné tyto stavební úpravy 
 

Obnova a zateplení obvodového pláště budovy  

Výměna otopných těles  
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Výměna interiérových dveří – selektivně (některá v havarijním stavu již byla vyměněna)  

Rekonstrukce prostor prodejny a obecního úřadu včetně veškerého vybavení 

 

prodejna 

  

 
 

Obecní úřad – kancelář 

  
 

Z dlouhodobého pohledu je potřebné řešit bezbariérový přístup pro nezbytné služby veřejné 

samosprávy obce.  
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Budova obecní hospody 

Budova byla nově postavena v roce 2006 jako náhrada za dosud využívanou „starou“  

hospodu pod kapličkou, kterou nebylo možné rekonstruovat tak, aby byla v souladu s odpovídajícími 

normami. Bývalá budova hospody byla částečně zrekonstruována a je využívaná pro potřeby hasičů 

(jizba) a pro příležitostný pronájem k soukromým akcím místních obyvatel. 

Budova nové hospody byla postavena v souladu s odpovídajícími normami pro provoz 

pohostinství a je momentálně pronajímána za cenu dotovanou obcí.  
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V budově a jejím okolí jsou potřebné tyto zásahy: 

 

Vybudování zázemí pro obsluhu – zařízení výčepu a doplňujícího nábytku 

Vybavení hostince vhodným mobiliářem 

Rozšíření a rozčlenění prostor tak, aby bylo možné využití pro menší počet návštěvníků 

v zimním období a pro větší počet návštěvníků při obecních a hasičských akcích = přístavba budovy a 

rozšíření venkovní terasy 

 
Rozšíření venkovních prostor a zpřístupnění terasy přímo z „návesního“ vstupu HLAVNÍ 

VSTUP NA NÁVES– dlažba, vybudování ohniště, doplnění vhodného mobiliáře. Návaznost na veřejný 

prostor a dětské a sportovní hřiště 
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Sbor dobrovolných hasičů  
 
Jako klubovna se pro místní sbor dobrovolných hasičů využívá objekt bývalé hospody. Pro hasičskou 

techniku se využívá místnost v budově č. 35  a nově postavená budova na návsi vedle hostince. 
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Hřiště a sportoviště  
 
V obci se nalézá dětské hřiště v parčíku na okraji návse, které je vybaveno herními prvky v rámci 
projektu krajských dotací – podpora obnovy venkova (houpačka, skluzavka, pružinová houpadla). 
 

 

  
Další asfaltové hřiště je umístěné u objektu bývalé ZŠ Bořetín – současné budovy obecního 

úřadu, na něj navazuje travnatá plocha, využívána ke sportovnímu vyžití, pálení čarodejnic, akcím pro 

děti a podobně. Tato plocha přímo navazuje na budovu místního hostince, budovu hasičárny a tvoří 

hlavní pobytový a rekreační prostor návse. Je záměrem obce vybudovat zde veřejně přístupné hřiště 

s herními prvky a s prvky workout, pro všechny věkové kategorie místních obyvatel a návštěvníků.  
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2.2 Dopravní infrastruktura 
  

Místní komunikační síť s funkcí obslužnou tvoří místní komunikace. Vozovky místních 

komunikací jsou převážně zpevněné z drceného kameniva penetrovaného asfaltem. Šířka místních 

komunikací je proměnná, stav krytu převážně uspokojivý, vyžadující běžnou údržbu. Oddělení 

jízdních pásů komunikace obrubníky není v obci provedeno, je pouze u hlavních průtahů silnic. 

Problémem místních komunikací jsou lokální výmoly, výtluky, částečně nezpevněné povrchy, 

nezpevněné krajnice apod. Obec bude muset investovat do údržby a oprav místních komunikací, k 

čemuž bude nezbytné získat prostředky pro spolufinancování, aktuálně lze využít národní dotace z 

MMR ČR, nebo granty Kraje Vysočina. 

 

Mimo obec místní komunikace navazují na síť převážně nezpevněných účelových komunikací, 

které jsou související s plochami s rozdílným způsobem využití a jsou využívány zemědělskými a 

lesnickými stroji. Stav účelových komunikaci je proměnlivý, zatíženější komunikace jsou místně 

vyspravovány štěrkem.  
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V obci je jedna zastávka autobusové hromadné dopravy, docházkové vzdálenosti obyvatel na 

zastávky jsou do 10 min.  
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2.3 Vodohospodářská infrastruktura  
 

Obec Bořetín je provozovatelem vlastní vodohospodářské infrastruktury. Obec disponuje 

úplnou, avšak zastaralou vodohospodářskou infrastrukturou. Je zde vybudovaný vodovod.  

 
V rámci PRVKÚK ( Program rozvoje vodovodů a kanalizací kraje) je obec členěna takto:*  

 
 
PRVKÚK ( Program rozvoje vodovodů a kanalizací kraje) počítá s tímto demografickým vývojem: 

Demografický vývoj     

 

 

 
 

 

Název části 

obce 
 

 

Bydlící 

obyvatelé 
 

  

Počet bydlících obyvatel 
 

 

 

2000 
 

 

2015 
 

 

2020 
 

 

2025 
 

 

2030 
 

        

  trvale 

bydlící 
     

 přechodně 

bydlící 
     

celkem        184 176 170         164        158 

     

 Obec Bořetín celkem: trvale 

bydlící 

106 98 92 86 80 

 přechodně 

bydlící 

78 78 78 78 78 

celkem       184     176     170 164       158 

Bořetín 106 98 92 86 80 

78 78 78 78 78 

Přehledová mapka 

Číslo obce PRVKUK 372 
Kód obce PRVKUK 0613.010.372.00 
Kód obce (IČOB) 00817 (509418) 

Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) 
Název ORP Pelhřimov 

Kód POU (ČSÚ) 61101 
Název POU Kamenice nad Lipou 

Bořetín 

Název části obce Úplný kód části  
obce PRVKUK 

Kód části obce  
PRVKUK 

Kód části  
obce RÚIAN 

 Členění obce 

Bořetín 0613.010.372.01 00817 8176 
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VODOVODY 

 
 

– popis stávajícího stavu 

Obec Bořetín má veřejný vodovod z r. 2004. Prameniště vodovodu se nachází 

severovýchodně 

od obce. Je tvořeno jedním vrtem hloubky 49 m, ze kterého je voda čerpána výtlačným 

potrubím délky 745 m do zemního VDJ 2 x 50 m3 včetně technologie odželezení vody. Z VDJ 

je spotřebiště zásobeno gravitačně potrubím délky 230 m a zokruhovaným potrubím délky cca 

2 476 m. 

– popis návrhového stavu 

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova 

(rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba 

vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. 

– navrhované zdroje pitné vody 

S novými vodními zdroji se uvažuje. 

– nouzové zásobování vodou za krizové situace 

Pitná voda 

Obec bude zásobena dovozem balené vody. Pro obec je třeba dovézt 1,06 m3/d. 

– časový harmonogram 

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Bořetín realizace navrhovaných opatření 

předpokládá do r. 2030. 

 

KANALIZACE A ČOV 
– Počet obyvatel připojených na ČOV 

 

 
 
– popis stávajícího stavu 

V obci žije v současnosti 98 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou 

kanalizaci napojena většina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 78 rekreantů. V 

obci Bořetín je vybudovaná jednotná gravitační kanalizace, která je vyústěna do Nového 

Název části obce 
2015 2020 2025 2030 
Počet připojených obyvatel 

2000 
Bořetín 100 90 90 90 150 

100 90 90 90 Obec Bořetín celkem: 150 

Název části obce 
2015 2020 2025 2030 
Počet připojených obyvatel 

 Počet obyvatel připojených na vodovod 

2000 
Bořetín 160 150 150 150 0 

160 150 150 150 Obec Bořetín celkem: 0 
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rybníku, který slouží jako biologický rybník. Celková délka kanalizace je cca 2000 m. Odpadní 

vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do Nového 

rybníka. 

V obci je vybudována ČOV. 

V současnosti napojené obce (místní části): Bořetín 

– popis návrhového stavu 

Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova 

(rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba 

kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. 

Dále se navrhuje vybudování dočišťovací nádrže na stávajících obecních pozemcích a to na 

parc.č. 133/11,22; 135/1,2; 136 k.ú. Bořetín. 

V obci bude vybudována ČOV - nová dočišťovací nádrž. 

V současnosti napojené obce (místní části): Bořetín 

Nově napojené obce (místní části): Bořetín 

Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou 
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MAPA - VODOVODY 
Orientační trasování sítí, lokalizace vodojemů, zdrojů, čerpacích stanic – vodovod obce: 

 

 

 
 
 
 
 

Trasování sítí, lokalizace vodojemů, zdrojů, čerpacích stanic, ATS, ÚV 

stávající 
rekonstrukce 

stávající 
stávající s aku. 
navrhovaná 

stávající 
navrhované 

Vodovodní řady                Vodojem zemní           Vodojem věžový          Úpravna vody 

stávající 
navrhovaná 
rekonstrukce 

stávající 
navrhovaný 
rekonstrukce 

stávající 
navrhovaný 
rekonstrukce 

stávající 
navrhované 

Čerpací stanice        Studna                  Vrt                         Jímka/jímací zářez     ATS       

stávající 
navrhované 
rekonstrukce 

rekonstrukce 
stávající 
navrhované 

stávající 
navrhované 
rekonstrukce 

http://www.boretin.cz/
mailto:boretin@pel.cz


Obec Bořetín 
Bořetín 69, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČ: 004 76 439 

http://www.boretin.cz, e-mail: boretin@pel.cz 
Jan Cimbůrek, tel.: +420 606 735 707, +420 565 437 036,  

ID DS: 33xbfzj 
 

MAPA – KANALIZACE 

 
 
*Zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina, Kaliště (karta obce: B_10_372) 
 
 

Trasování sítí, lokalizace ČOV, čerpacích stanic, výústí, odlehčovacích komor 

stávající 
navrhovaná 
rekonstrukce 

stávající 
navrhované 
rekonstrukce 

stávající 
navrhované 
rekonstrukce 

Kanalizace:             Jednotná                    Splašková               Výtlak 
stávající 
navrhovaná 
rekonstrukce 

stávající 
navrhovaná 
rekonstrukce 

stávající 
navrhované 
rekonstrukce 

stávající 
navrhované 
rekonstrukce 

Čistírny OV             Čerpací stanice         Výústní objekty       Odlehčovací komory 
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2.4 Školství  
V obci Bořetín nejsou žádná školská zařízení. 

 

2.5 Cestovní ruch  

V lokalitě se nenachází cyklostezky. Místo je ale turisticky atraktivní pro pěší turistiku i cykloturistiku, 

ale také pro běžecké lyžování, zejména díky vhodnému terénu.  

 

V centru obce se nachází penzion Bořetínský statek s nabídkou ubytování pro cca 35 návštěvníků. 

V obci je možné se nechat ubytovat i v soukromí – Statek pod Stupníkem apod.  

  

Kolem obce se nachází značená procházková trasa, jejíž zařízení a značení je v nevyhovujícím stavu.  

Dalšími cíly procházek jsou 

 - výstup na nejvyšší bod nad obcí – k Mostkově kapličce,  

 
 

 - místní koupaliště udržované obcí v dobrém stavu, avšak bez jakéhokoli technického či 

provozního zázemí, 

 
 

- okolní lesy, louky, rybníky apod. 
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- boží muka a drobné sakrální stavby v okolí 

Na území obce se nacházejí památky místního významu -   

kaple sv. Jana Křtitele na návsi 

  

Mostkova kaplička (severozápadně nad obcí ve volné krajině) 

 

pomník rodákovi z obce, letci RAF plukovníku Bohuslavu Mrázovi (padl ve II. světové válce) 
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na budově obecního úřadu pamětní deska „Příslušníci československých legií z I. světové 
války“ 

hroby padlých za světových válek – jedná se o pozemek p.č. 69 – čp. 69 pod kapličkou, 
pozemek p. č. 81/4. 

 

Ve vzdálenosti 18 km západně leží město Soběslav, 19 km západně město Sezimovo Ústí, 

20 km jižně město Jindřichův Hradec a 22 km severozápadně město Tábor. 

Turisticky atraktivní jsou zámek Červená Lhota – vzdálený 12km a město Kamenice nad Lipou 

se zámkem a pivovarem – vzdálené 10km 

 

 

2.6 Veřejná prostranství    

Dlouhodobým cílem obce Bořetín je zvyšování atraktivity veřejných prostranství tak, aby obec 

působila na obyvatele i návštěvníky upraveným dojmem. Úpravu veřejného prostranství aktuálně 

vyžadují:  

-  úprava vstupního prostoru na pobytovou část návsi – mezi budovou hostince a hasičské 

zbrojnice, vybudování schodiště  
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- náves – zeleň (postupná výměna a dosadba vhodných rostlin), dětské hřiště, návaznost na 

pobytové venkovní prostory přiléhající budově hostince 

- prostor kolem obecního úřadu  

- oplocení u OÚ  

- obnova dlažby u budovy staré hospody 

 

- revitalizace parčíku - úpravy v souladu s charakterem místa (část venkovské návse) 

 

- úprava kolem náveského rybníka (přístup, břehový porost, odbahnění) 

 - údržba veřejné zeleně, zejména kolem místních komunikací, míst kolem zastávek veřejné 

dopravy, dosadby vhodných dřevin a odstranění nevhodných. 
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 - vhodná úprava míst pro separovaný odpad 

 - úprava a doplnění vybavení okolí koupaliště 

 

2.7 Odpadové hospodářství  

Ve veřejném prostoru – vedle nové budovy hasičské zbrojnice, jsou rozmístěny kontejnery na 

separovaný odpad. Tato sběrná místa jsou v  rekonstrukci (zpevnění ploch pod kontejnery, oplocení a 

přístřešek), a to zejména z technických, hygienických, provozních a estetických důvodů. Ve sběrných 

místech jsou odděleně ukládány papír, plasty, sklo, od II/2019 i tuky.  

 
Na kraji obce byl vybudován sběrný dvůr s boxy pro velkoobjemový odpad, elektrospotřebiče, 

nebezpečné odpady apod. Stavba je umístěna u hlavní komunikace při příjezdu do vesnice ze směru 

od Psárova. Objekt není nijak začleněn do okolní krajiny a nepůsobí representativním dojmem, 

navzdory svému umístění – vstup do vsi. Je vhodné ho osázet tak, aby ryze funkční prostor – boxy 

naplněné odpadem, byl odcloněn od příjezdové komunikace. Rovněž zadní část dvora je vhodné 

osázet dřevinami tvořícími větrolam. 
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Prostor pro bioodpad je s ohledem na plochy udržovaných veřejných prostranství a plochy 

soukromých zahrad, rozdělen na dvě části. Větve a dřevité části rostlin se ukládají na vyhrazené místo 

u sběrného dvora. Posečená tráva a byliny pak na vyhrazené místo u sběrného dvora a u parkoviště u 

koupaliště.  

 
 

 

2.8 Lesní hospodářství  
Obec Bořetín aktuálně hospodaří na lesním majetku „LHC Obec Bořetín“, kód 614 420 o 

celkové výměře 67,66 ha. Odborného lesního hospodáře vykonává Ing. Josef Dvořák z Černovic 

 Síť lesních cest vyžaduje postupnou rekonstrukci, neboť některé lesní cesty nejsou ve 

vyhovujícím stavebně – technickém stavu, což znesnadňuje hospodaření na lesních pozemcích obce. 

Jedná se zejména o nevyhovující povrch vozovek, který je převážně kamenitý či zpevněný sutí, v 

některých úsecích cesty jsou vyježděné travnaté koleje, lokálně blátivé. 

Pro hospodářskou činnost na lesních pozemcích má obec sjednané služby externích 

dodavatelů, protože pořízení lesnické techniky a provozování ze strany obce se jeví jako méně 

hospodárné.  
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2.9 Vodní prvky v urbanizované krajině  

Na návsi obce se nacházejí 2 požární nádrže, z nichž hlavní – náveský rybník vyžaduje 

nezbytné odbahnění. 

 

  
 

 
 

 

2.10 Extravilán obce 

V extravilánu obce je v návrhové části územního plánu navrženo 

- vybudování drobných vodních ploch pro zadržování vody v krajině 

- obnova původních cest a výsadba doprovázející vegetace pro lepší prostupnost 

krajiny,  
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- liniové výsadby remízků, břehů a úvozů jako protierozních opatření, zlepšení 

celkové biodiversity krajiny, podpora migračních tras zvěře.  
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3 Podklady  
 
o PRVKÚK  

o ČSÚ, statistické údaje o počtu obyvatel v obcích ČR  

o https://www.boretin.cz/  

o Mapové podklady k. ú. Bořetín  

o Informace předané starostou Obce Bořetín  
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