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PŘÍLOHY 
 
Dotazník pro zástupce obcí verze 2014 
 
 
 
SEZNAM ZKRATEK 
 
 
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line (nesymetrická digitální účastnická linka) 
aj. a jiné 
atd. a tak dále 
ČOV čistírna odpadních vod 
č. číslo 
č.p. číslo popisné 
dopr. dopravní 
DPS Dům s pečovatelskou službou 
el. elektrické 
EO ekvivalentní obyvatel (problematika ČOV) 
EU Evropská unie 
EVL evropsky významná lokalita 
hl. hlavní 
CHLÚ chráněné ložiskové území 
JV jihovýchod 
JZD Jednotné zemědělské družstvo 
KD kulturní dům 
ks kus 
k.ú. katastrální území 
LBC lokální biocentrum 
MAS místní akční skupina 
MŠ mateřská škola 
MÚK mimoúrovňové křížení 
MVE malá vodní elektrárna 
MZCHÚ maloplošně zvláště chráněná území 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
např. například 
NATURA 2000 soustava chráněných území a stanovišť evropského významu 
obč. občanský 
obyv. obyvatel 
OZE obnovitelný zdroj energie  
OZKO oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 
popř.  popřípadě 
PP přírodní park 
Q100 průtok při stoleté vodě 
r.  rok 
RBC regionální biocentrum 
RBK regionální biokoridor 
RD rodinný dům 
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resp. respektive 
SO ORP správní obvod obce s rozšířenou působností 
st. starý, stavební 
sv. svatý 
SZ severozápad 
ÚAP územně analytické podklady 
ÚMO úřad městského obvodu 
ÚP územní plán 
ÚPD územně plánovací dokumentace 
ÚSES územní systém ekologické stability krajiny 
vč. včetně 
VTL vysokotlaký, vysokotlak 
VVN velmi vysoké napětí 
ZD zemědělské družstvo 
zem. zemědělský 
ZPF zemědělský půdní fond 
ZŠ základní škola 
ZÚR PK Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje 
 
 
 
SEZNAM JEDNOTEK A ZNAČEK CHEMICKÝCH SLOUČENIN 
 
 
kV kilovolt 
m metr 
km kilometr 
MW megawatt 
ha hektar 
kg kilogram 
B(a)P Benzo(a)pyren 
NOx oxidy dusíku (NO a NO2 – oxid dusnatý a dusičitý vyjádřeno jako oxid dusičitý) 
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1. ÚVOD 
 
Jedná se o třetí aktualizaci tohoto dokumentu v průběhu let 2009-2014. 
 
Dne 7. 10. 2008 byly mezi objednatelem (Statutární město Plzeň) a zpracovatelem (EKOTOXA s.r.o.) 
podepsány dvě smlouvy. První na „klasický“ Rozbor udržitelného rozvoje s ukončením v roce 2008 (v 
souladu s ustanovením stavebního zákona č. 183/2006 Sb.) a následná smlouva pro dopracování 
tohoto rozboru pro jednotlivé obce SO ORP Plzeň („RURÚ II“). 
 
Dne 9. 3. 2012 byla podepsána následná smlouva mezi objednatelem (Statutární město Plzeň) a 
zpracovatelem (EKOTOXA s.r.o.) na 2. aktualizaci RURÚ 2012 a následně i na dopracování (aktuali-
zaci) textu pro jednotlivé obce SO ORP Plzeň („RURÚ II“). 
 
 
Poslední smlouva byla v této věci podepsána mezi objednatelem a zhotovitelem v 25.4.2014. Charak-
ter zprávy opět zůstává obdobný jako dvě předchozí zprávy s tím rozdílem, že fotografování v roce 
2014 nebylo zaměřeno výhradně na stejné záběry, jako byly provedeny v roce 2009 a 2012, ale 
zejména na změny, které od roku 2012 proběhly, případně dále na objekty, které nebyly 
v předchozích zprávách zachyceny. 
 
 
 

2. METODOLOGIE 
 
 
V následujících tabulkách jsou uvedeny sledované jevy spolu se zjištěnými a potenciálními problémy, 
závadami a ohroženími v území na úrovni jednotlivých obcí SO ORP Plzeň. Nejedná se výhradně o 
jevy a problémy, které souvisí jen s územním plánováním, zařazeny jsou také takové jevy a pro-
blémy, jejichž sledování a řešení je v zájmu udržitelného rozvoje území a s územním plánováním 
souvisejí sekundárně (např. změny počtu obyvatel, sociální problémy atd.).  
 
Východiskem pro výběr sledovaných jevů a problémů obsažených v následujících tabulkách byly 
následující skutečnosti:  
 

• Vybrané hodnocené indikátory z Rozboru udržitelného rozvoje území SO ORP Plzeň 2012, 
především jejich negativní hodnoty (-1 a -2). V případě potřeby jsou uvedeny rovněž pro-
blémy, jež nebyly v případě konkrétní obce hodnoceny negativně, avšak ovlivňují současný 
stav nebo rozvoj obce (např. vyšší absolutní zábor zemědělské půdy, atd.).  

• Další uvedené problémy a jevy, jež byly v jednotlivých tématech analyzovány a zároveň ne-
byly hodnoceny indikátory (např. hluk, chráněná území, půdy I. a II. třídy ochrany, záplavová 
území atd.). 

• Záměry ZUR a další záměry s dopadem na sledovaná území obcí v souvislosti s jednotlivými 
řešenými tématy (např. zábor zemědělských a lesních půd silnicemi, technická infrastruktura, 
sociální infrastruktura atd.). 

• Problémy vyplývající z dotazníkových šetření se zástupci obcí (provedených v 04/2014). 
• Problémy zjištěné v terénním průzkumu a verifikace textů již zpracovaných (06/2014), sou-

časně byly verifikovány všechny problémy a závady (uvedeny v obrázku). 
• Analýza širších souvislostí mezi jednotlivými jevy a problémy (např. problematika suburbani-

zace v souvislosti s úbytkem zemědělské půdy a nedostatečnou občanskou vybaveností atd.) 
 
K jednotlivým problémům a jevům jsou dále uvedena konkrétní možná řešení, v případě pozitivních 
jevů také postupy vedoucí k jejich zachování a udržení alespoň v současném stavu (např. zajištění 
ochrany přírodních a estetických hodnot přírodních parků). Problémy (nezaměstnanost, dopravní 
infrastruktura, rekreace a další), jež lze řešit pouze na úrovni širšího územně správního obvodu, regi-
onu, popř. kraje (ne na úrovni jednotlivých obcí), nejsou v kartách pro jednotlivé obce zmíněny. 
 
Fotodokumentace byla ve všech případech uvedených v této zprávě pořízena ve dnech 26. - 29. 5. 
2009 (fotodokumentace ze zprávy 06/2009), následně ve dnech 16.-.19.10.2012, v roce 2014 byla 
fotodokumentace pořízena v období od 23.-27.6. Fotografie nebyly nijak upravovány a v žádném 
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případě nebyla použita jakákoli technika ke snížení reálnosti pořízených snímků (pokud nepočítáme 
režim „západ slunce“). 
 
Dotazníky byly v roce 2014 rozšířeny o SWOT výroky silných a slabých stránek obcí. V případě, že 
autoři dotazníků tyto SWOT výroky v dotazníku nevyplnili, byly učiněny kroky k tomu, aby na setká-
ních se starosty tyto výroky byly vyřčeny místními průvodci zpracovatelů dokumentu. V případě, že se 
na setkáních k této problematice vzhledem k jejich časovému omezení nedostalo, byly SWOT výroky 
sestaveny zpracovatelem tohoto dokumentu (u SWOT výroků je uvedena informace, kdo SWOT vý-
roky definoval - obec, zpracovatel). 
 
Poděkování: autoři této zprávy děkují všem, kteří přispěli, každý svým dílem, na zpracování tohoto 
dokumentu. Jednalo se především o pracovníky z odboru územního plánování v Plzni (Ing. Helena 
Zíbová, Bc. Edita Černá) a dále všichni starostové, místostarostové a případně další jimi pověření 
pracovníci a zaměstnanci obcí (viz bod 4 této zprávy), kteří se účastnili na vyplnění dotazníku zamě-
řeného především na problémy obcí a následně připomínkování tohoto dokumentu včetně provádění 
autorů s doprovodem pracovníků odboru územního plánování v Plzni po obcích tak, aby mohl být 
pořízen fotodokumentační materiál a získány aktuální informace o obcích. 
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3. KARTA OBCE 
 
 

Obec: Dýšina 

Souhrn informací o obci 

Poloha a cha-
rakter: 

Obec leží 10 km severovýchodně od Plzně. 
Průmyslově-zemědělská obec s kulturní tradicí a turistickým potenciálem. V obci je 
řada dochovaných objektů lidové architektury (zejména na návsi), prvorepubliková 
vilová čtvrť Nová Huť z části poničená průmyslovou zónou. V Obci a okolí je řada 
vhodných míst pro rekreaci – Golfpark, sportovní areál Dýšina, tenisový areál Nová 
Huť. 

Rozloha: 1037,4 ha (2238 ha katastrální výměra) 

Obyvatelstvo: 
1523 obyvatel (v r. 2007), 1790 obyvatel (v r. 2011) 
mezi lety 1997 až 2007 došlo ke zvýšení o 14,5 % 
mezi lety 2001 až 2011 došlo ke zvýšení o 31,2% 

Bytový fond 

374 domů, 625 bytů (v r. 2001) 
62 neobydlených domů (16,6 %) 
vysoký počet dokončených bytů v letech 2001–2007 (75) 
464 domů (v r. 2011), z toho neobydlené 71 (18,1%) 
639 trvale obydlených bytů (v r. 2011) 
38 dokončených bytů v letech 2007 – 2011 

Vodovod 

ano, napojení 97% do-
mácností 
není vlastní zdroj vody 
problémem je vysychání 
studní 
záměr – rozšíření vodo-
vodu do nové zástavby – 
ul. Přátelství 

Základní škola ano 

Plynofikace 

ano, napojení 100 % 
domácností 
záměr rozšíření do nové 
zástavby 
Proběhla plynofikace 
kotelny bytového domu v 
ulici K Chlumu. 

Mateřská škola ano 

Kanalizace 

ano, napojení 90 % do-
mácností 
jednotná, 
nedostatečná, nevyhovu-
jící (poruchovost čerpa-
cích stanic) 

Zdravotnické zaří-
zení ano 

ČOV 

ano, oxidační příkopy 
připravena intenzifikace a 
rekonstrukce na 2600 EO 
společně s Kyšicemi 
Nedostatečná kapacita 
ČOV pro rozvoj bydlení 

Sociální zařízení 

dům s pečovatelskou službou, 
přiměřená kapacita soc. zaří-
zení nebo služeb (zcela chybí 
obchody) pro občany obce, 
lékárna s návazností na ordi-
nační hodiny.  
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Dopravní in-
frastruktura 

dobrá dopravní dostup-
nost 
intravilánem obce pro-
chází silnice II/180 (s 
intenzitou dopravy 2313) 
železniční trať č. 170 

Obnovitelné zdroje 
energie 

1 MVE 
Záměr – 1 MVE 

Občanská vy-
bavenost 

pošta, mateřská škola, základní škola, hostinec, obchod, ordinace praktického 
lékaře, lékárna s výdejem léků ve vazbě na ordinační hodiny, knihovna, místo ve-
řejného přístupu k internetu, připojení vysokorychlostního internetu, chodníky, ve-
řejné osvětlení 
obecní rozhlas, společenské centrum, dětský koutek / dětské hřiště / kluziště, fot-
balové / volejbalové hřiště, přírodní místo ke koupání, tělocvična, sběrný dvůr 
omezené možnosti využití volného času v obci – kultura 

Rozvojové plo-
chy pro bydlení 
a podnikání 

rozvojová plocha pro podnikání Nad hřištěm 1 ha 
rozvojové plochy pro bydlení Dýšina 4 ha a Nová Huť 10,5 ha 
Plnírna propan butanu - bezpečnostní zóny, které eliminují další rozvoj obce (na 
základě výsledků referenda občanů obce 20 změn č. 2 ÚPO zamítnuto). 
Bezpečnostní ohrožení ze strany plnírny propan butanu fa Flaga 

Odpady 

V roce 2007 nižší produkce komunálního odpadu a poměrně vysoká míra separa-
ce 
vlastní sběrný dvůr, skladování bioodpadu v biokontejnerech 
štěpkování pro výtopnu 
na území se nachází několik starých ekologických zátěží v průmyslových areálech 
Drobné černé skládky je snaha včas likvidovat 

Voda 

HEIS VÚV T.G.M., 2004: na území obce se nacházejí útvary povrchových vod s 
klasifikací rizikový z hlediska ekologického a chemického stavu 
HEIS VÚV T.G.M., 2012: platí stejný stav útvarů povrchových vod 
HEIS VÚV T.G.M., 2011: útvary podzemních vod na celém území obce – vyhovují-
cí stav 
HEIS VÚV T.G.M., 2006: přítomnost Q100 Klabavy (57,2 ha)  
ÚAP, 2012: přítomnost Q100 Klabavy (57,38 ha) 

Ovzduší 

ČHMÚ, 2006: překračování imisních limitů 
ÚAP, 2012: data za r. 2010 – překročení cílového imisního limitu pro ochranu 
zdraví pro B(a)P na 0,5% území obce 
Ovzduší je znečišťováno silniční dopravou, průmyslovou výrobou, vytápěním do-
mácností. 
Překračování imisních limitů v letech 2008-2012 pro PM10 a BaP nebylo 
v pětiletém průměru ročních hodnot zjištěno a potvrzeno (na základě dat ČHMÚ). 

Zemědělská 
půda 

ČSÚ, stav k 30. 6. 2008: 393 ha (37,9 % z celkové plochy) 
ČSÚ, stav k 31. 12. 2011: 390 ha (37,6 % z celkové plochy) 
ÚAP, 2008: 75,7 % ZPF v I. a II. třídě ochrany (z celkové zemědělské půdy) 
ÚAP, 2012: 88,2 % ZPF v I. a II. třídě ochrany (z celkové zemědělské půdy) 

Ložiska ne-
rostných suro-
vin 

nejsou lokalizována 

Poddolované 
plochy a se-
suvná území 

7,3 % území je poddolovaných (75,3 ha), jejich stav je v současnosti bezproblémo-
vý – nacházejí se zejména v lesním komplexu v jihovýchodní části katastru  

ÚAP, 2012: 75,3 ha poddolovaných území, zasahují do bezprostřední blízkosti 
zástavby nebo pod zástavbu 
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Přírodní hod-
noty prostředí 

ČSÚ, 2008: nadprůměrná lesnatost (38,8 %) 
ÚAP, 2011: plocha lesa 403,7 ha, z toho plocha lesů zvláštního určení 9,1 ha 
ÚAP, 2012: lesnatost 38,0% (394 ha) 
ČSÚ, údaje k 31. 12. 2007: území mírně stabilní 
ÚAP, 2012: území mírně stabilní 
PP Ejpovické útesy, přítomnost LBC, RBC a RBK 

Kulturní hod-
noty území 

vesnická památková zóna, kostel sv. Šimona a Judy, fara, venkovské usedlosti: 
č.p. 3, č.p. 4, z toho jen brána, č.p. 8, č.p. 19, č.p. 20, z toho jen nemovité památ-
ky: brána a branka, č.p. 23, č.p. 25, č.p. 26, č.p. 27 (Blahošovský dvůr), č.p. 36, z 
toho jen brána a branka, č.p. 67 
v místní části Nová Huť: mohylník 
archeologické naleziště, oprava omítky kostela - probíhá 

Podnikatelské 
prostředí  

SLDB, 2001: vysoká míra zaměstnanosti (71,5 %) 
MPSV: nízká průměrná roční míra nezaměstnanosti v letech 2005-2008 – 3,37 % 
MPSV: průměrná roční míra nezaměstnanosti v letech 2008 – 2011 – 6,18 %. 
Problémy v podnikání - V návaznosti na územní plán obce – problematika ochran-
ných zón plnírny propan butanu 

Prostředí pro 
turistický ruch 

vesnická památková zóna 
sportovně rekreační areál 
koupaliště, golfové hřiště 
poměrně velká nabídka stravování a ubytování 
cyklostezka 2159 napojená na panevropskou trasu Paříž - Praha 
značená turistická trasa 

Dopravní ob-
služnost 

dobrá četnost spojení městskou hromadou dopravou v pracovních dnech i o ví-
kendech, leží na železniční trati Plzeň-Praha. Nedostatečný počet spojů autobuso-
vé dopravy o víkendech.  

Územní plán 

účinný od 16. 7. 2004, změna č. 1 účinná od 28. 1. 2009 
stav 2014: 
Pořizované: 
Změna č. 2 ÚPO Dýšina byla zamítnuta 
Územní studie Dýšina – Za Tratí – hotová (zaevidovaná v celostátním registru 
ÚPD a ÚPO) 

Závady (urbanistické, dopravní a hygienické) Ohrožení v území 

• pohledové závady v území (panelové domy a průmyslový areál, 
vedení VVN 400 kV) 

• překročení imisních limitů některých látek znečišťujících ovzduší 
(BaP, ozon) 

• staré ekologické zátěže v průmyslových areálech (stará slévárna) 
• rizikový ekologický a chemický stav povrchových vod 
• drobné černé skládky (obec včas likviduje). 
• nevyhovující průtah silnice II. třídy zastavěným územím – nevy-

hovuje kapacitně, způsobuje praskání objektů (včetně kostela), 
(uvažovaný obchvat obce II/180 – termín?!?) 

• nevyhovující stav komunikací směrem na Novou Huť 
• nebezpečné křižovatky na silnicích II. a III. třídy  
• místa častých dopravních nehod (dvě křižovatky: Křižovatka ko-

munikací od Červeného Hrádku a Zábělé.) 
• chybějící úseky chodníků 
• hluk z železniční a silniční dopravy, z výroby 
• Plnírna propan butanu 
• Armaturka Dýšina 
• Průmyslová zóna na jižní straně obce 
• Křižovatka komunikací od Červeného Hrádku a Zábělé 

• vysoký výskyt poddolovaných 
území 

• záplavy – Q100 Klabavy v 
zastavěné části obce. Byla 
dokončena výstavba protipo-
vodňových valů v Nové Huti – 
květen 2013 
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Legenda: Dýšina – problémy a závady 06/2014 
 

1. nebezpečná křižovatka 
2. nebezpečná křižovatka v centru obce 
3. zdroj znečištění ovzduší (kotelna), pohledová závada v území (průmyslový areál) 
4. zdroj znečištění ovzduší (kotelna), pohledová závada v území (panelové domy) 
5. pohledová závada v území (el. vedení 400kV) 
6. hluková zátěž silnice II/180, intenzivní doprava, nevyhovující kapacita komunikace 
7. stará ekologická zátěž - Armaturka 
8. stará ekologická zátěž – Plnírna Flaga 
Q - záplavové území Q100 Klabavy – bude následně upraveno na základě nových podmínek v 
souvislosti s výstavbou protipovodňových úprav na toku 

 

Potenciální problémy rozvoje obce 

• neregulovaná urbanizace volné krajiny může znamenat:  
• značný zábor zemědělské půdy,  
• narušení urbanistické struktury a architektonického rázu obce 
• narušení rázu venkovské krajiny, 
• nedostatek veřejné zeleně,  
• nedostatečnou kapacitu technické infrastruktury  
• nedostatečnou kapacitu občanské vybavenosti (školy, školky, zdravotnická a sociální zařízení) 
• nárůst individuální automobilové dopravy 
• odlišný sociální status a životní styl nových obyvatel 
• izolovanost některých skupin obyvatel (teenageři, zelené vdovy) 
• absence veřejných prostor, míst k setkávání 

• omezování dopravní obslužnosti území hromadnou dopravou může přispět k rozvoji individuální 
automobilové dopravy s negativními dopady na životní prostředí 

• fragmentace krajiny a zábory zemědělské půdy v důsledku výstavby západní přeložky silnice Kyšice 
– Dýšina – Chrást a navazujících komunikací 

• další zhoršení technických parametrů silnice II/180 i místních komunikací  
• nárůst intenzity silniční dopravy na komunikacích II/180 může zvyšovat zátěž obyvatelstva nadměr-
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nými emisemi a hlukem, riziko růstu počtu dopravních nehod 
• nárůst emisí z plošných zdrojů (vytápění domácností) v důsledku používání nešetrných technologií 

spalování a spoluspalování komunálního odpadu 
• omezení využití území vlivem neřešení problematiky starých ekologických zátěží 
• zabezpečení kvalitních zdrojů pitné vody 
• znehodnocování půdy intenzivním zemědělstvím 
• postupné zastarávání a vznik havarijních stavů sítí technické infrastruktury 
• zhoršování technického stavu zařízení pro kulturu, sport a volný čas 
• poškozování cílů cestovního ruchu (přírodní, historické, architektonické a kulturní hodnoty) 
• lokální záplavy, vodní eroze na orné půdě z důvodu nevhodných agrotechnických postupů 
• nedostatek financí v rozpočtu obce bude znamenat omezení rozvoje obce 
• bezpečnostní ochranná zóna plnírny propan butanu 

Návrhy a doporučení pro územní plánovaní a rozhodování v území 

• vzhledem k atraktivitě obce z hlediska bydlení a rekreace a dobré dopravní dostupnosti do města 
Plzně je potřeba věnovat pozornost negativním projevům procesu suburbanizace, konkrétně respek-
tovat v rozhodování obce resp. v územním plánu následující zásady: 

• rozhodovat se při přípravě územního plánu z pohledu potřeb obce a nepodléhat tlakům vlast-
níků pozemků 

• v zadání územního plánu jasně definovat směr rozvoje, kam se obec má nebo nemá ubírat, 
neprovádět účelové změny 

• chránit nezastavěná území a nepovolovat účelovou přeměnu ploch na okraji obce a které jsou 
součástí zemědělského půdního fondu, v zastavitelných plochách 

• nevymezovat v územním plánu plochy k zastavění, které přímo nenavazují na stávající zá-
stavbu, respektovat kompaktnost zástavby a dobré propojení dopravními komunikacemi 

• předem řešit vliv nárůstu výstavby a počtu obyvatel na kapacitu technické, dopravní a sociální 
infrastruktury a zajistit plochy pro případné rozšíření 

• vymezit veřejné prostory (veřejnou zeleň, dětská hřiště apod.) 
• smluvně ošetřit, kdo bude vlastnit komunikace a technické sítě v nové zástavbě (popř. zajistit 

bezplatný převod) 
• vhodně definovat regulativy a součinnost se stavebním úřadem a dbát na jejich dodržování 
• používat další nástroje: situační plán, územní studie, architektonická studie, komunitní pláno-

vání 
• při lokalizaci záměrů zajistit ochranu přírodních a estetických hodnot v území, respektovat krajinné 

prvky a zajistit jejich ochranu 
• při realizaci záměrů především využívat stávajících ploch, které jsou již vyjmuty ze zemědělského 

půdního fondu a minimalizovat zábory zemědělské půdy s vysokým stupněm ochrany nebo vysokou 
bonitou  

• při dočasných záborech půd je třeba co nejméně ztěžovat obhospodařování ZPF a po ukončení 
stavby nebo jiné nezemědělské činnosti rychle provést úpravu či rekultivaci dotčené půdy 

• při realizaci záměrů je potřeba minimalizovat zábory lesní půdy 
• posilovat retenční schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových a podzemních zdrojů vody a 

pramenišť a podporovat jejich hospodárné využívání, popř. provádět opatření pro zadržování vody v 
území, zpomalení odtoků  

• eliminace střetu se zastavěným územím – nepovolovat stavby v území Q100, navrhnout, protipovod-
ňová opatření na ochranu již zastavěného území (viz plán oblasti povodí) 

• přispívat k prevenci a snižování znečišťování povrchových a podzemních vod v důsledku zeměděl-
ské činnosti 

• oddělená dešťová a splašková kanalizace, modernizace stávající ČOV  
• zvýšit napojení domácností na technickou vybavenost (na kanalizaci, vodovod), v územním plánu 

hájit nutné koridory 
• realizace obchvatu silnice II/233 
• odstranit bodové dopravní závady a negativní vlivy provozu silniční motorové dopravy 
• modernizace tratě č. 170 jako předpokladu zavedení integrálního taktového grafikonu 
• zvážit možnosti provedení protihlukových opatření (zeleň, technická řešení), zejména u silniční a 

železniční dopravy 
• asanovat staré ekologické zátěže 
• v rámci územního plánu vytipovat a vymezit vhodné plochy pro umístění zařízení pro kompostování 

biomasy s ohledem na hygienické požadavky 
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• obnova a výsadba veřejné zeleně, konzultovat skladbu veřejné zeleně s odborníky 
• vymezit cyklistům vlastní pruh na silnici II/180, popř. zřídit oddělenou cyklostezku 
• budování nových cyklistických stezek a tras pro zpřístupnění a zvýšení atraktivity území turistům 
• koncepční řešení a rekonstrukce rekreačního areálu v Nové Huti 
• hledat a realizovat programy na zlepšení sociálního prostředí obce, udržování tradic a vztahů oby-

vatel, využívat principů komunitního plánování při realizaci záměrů v obci 

Záměry 

• sběrný dvůr -v chodu, dohodnuto s KÚ Plzeňského kraje, kout na bioodpad v kontejneru 
• rekonstrukce školy - probíhá 
• intenzifikace ČOV (2014–2015, cca 29 mil Kč) – úpravy na hrubém předčištění (zvětšení lapáku 

písku a štěrku, úprava místa pro těžení písku a štěrku), úpravy na biologické části (doplnění nitrifi-
kace a denitrifikace, prohloubení oxidačních příkopů, dmýchárna, úprava odtoku z oxidačních příko-
pů, úpravy a doplnění propojovacích potrubí), doplnění kalového hospodářství (zahušťovací nádrž 
na vratný kal, zahušťovací nádrž na vyhnilý kal, doplnění míchání uskladňovací nádrže), změny v 
ovládání ČOV (doplnění řídícího systému), doplnění chemického srážení fosforu  

• návrh silnice II. třídy – Kyšice – Dýšina – Chrást, přeložka se západními obchvaty sídel (dle ZUR 
PK) 

• návrh silnice II. třídy – přeložka Dýšina – Zábělá (dle ZUR PK) 
• pokračování komplexních pozemkových úprav – ukončení k 30.5.2014  
• naučná stezka Kokotsko - hotovo 
• výsadba stromů, alejí - probíhá 
• revitalizace potoků – zmeandrování a odtrubnění. Proběhla výstavba protipovodňových valů v Nové 

Huti.) 
• výkup břehových pásů v rámci stavby protipovodňových valů - hotovo 
• rekonstrukce rekreačního areálu v Nové Huti 
• úprava místních komunikací – chodníky, manipulační plocha u kostela - 2014 

SWOT výroky (obec) 

 

Silné stránky 
Územní rezerva pro bydlení a průmysl 
Uvažovaný obchvat obce II/180 
Dobrá občanská vybavenost 
Vysoká soudržnost obyvatel (referendum k změně č. 2 ÚPO -Flaga) 
Hotové KPÚ 
Protipovodňová ochrana (dokončené protipovodňové valy) 

 
Slabé stránky 
Výrazná kamionová doprava 
Stále nejasný termín uvažovaného obchvatu obce II/180 
Existence Plnírny propan butanu (bezpečnostní zóny, které eliminují další rozvoj obce - změna č. 2 
ÚPO) 
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Fotodokumentace 2009 

Náves v obci je z hlediska 
architektonického velmi za-
chovalá, avšak v několika 
ohledech došlo nebo dochá-
zí k jejímu poškozování a 
ohrožení – necitlivě byl dopl-
něn objekt služeb, byly zde 
vysázeny nepůvodní druhy 
dřevin, zatížení osobní a 
kamionovou dopravou způ-
sobuje vyšší prašnost, hluk a 
praskání zdiva  

Staré průmyslové areály 
představují nebezpečí z 
hlediska kontaminace spod-
ních a povrchových vod, 
zároveň často blokují vý-
stavbu v intravilánu (další 
výstavba se tak nadále roz-
růstá do volné krajiny) a 
snižují estetické a rekreační 
hodnoty území. 

Golfová hřiště jsou z hledis-
ka krajinné ekologie, znečiš-
tění vod a biodiverzity obec-
ně vnímána negativně. Na 
druhé straně nepředstavuje 
golfové hřiště v Dýšině nega-
tivní krajinnou dominantu, 
nýbrž svým charakterem a 
umístěním navazuje na 
okolní lesní plochy a biotopy 
v nivě potoka.  
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Fotodokumentace 2009 

Průmyslové areály patří v 
obci k největším znečišťova-
telům, zároveň vytváří někte-
ré z nich dominantu, kterou 
je ve venkovském prostředí 
možné vnímat jako pohledo-
vou závadu v území, jež 
může rovněž negativně 
ovlivňovat rekreační potenci-
ál území. 

Nová výstavba v obci sice 
nerespektuje původní ráz 
místních staveb, ale nerozši-
řuje zastavěné plochy mimo 
intravilán obce a nepůsobí 
rušivě ve srovnání s novými 
výstavbami v okolních ob-
cích. 

Jedna z rozvojových ploch 
určených pro bydlení na 
severozápadním okraji intra-
vilánu obce. Suburbanizační 
tendence, které vedou k 
dalším záborům zemědělské 
půdy, nárokům na technic-
kou a dopravní infrastruktu-
ru, proměně venkovských 
sídel a jejich funkcí, jsou 
zřetelné i zde. Z hlediska 
udržitelného rozvoje je ne-
zbytné tyto tendence mini-
malizovat a soustředit nové 
bydlení do intravilánu. 
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Fotodokumentace 2012 

Náves v obci se nezměnila, a to 
je dobře.  

Průmyslový areál dále poskytuje 
občanům práci, ale vzhled je již 
přijatelnější než původní 
oprýskaná fasáda budovy.  

Hřiště u rodinných domů je 
dnes, v roce 2012, využíváno 
nejen dětmi z nové rodinné 
zástavby, ale i dětmi z místní 
školky. 
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Fotodokumentace 2012 

Výstavba rodinných domků 
pokračuje v souladu s ÚP obce, 
po čase obyvatelé upravili i 
zahrady, případně prostor mezi 
ploty a vozovkou.  

Ochranná hráz Dýšina – Nová 
huť ochrání část obce před po-
vodněmi. Celkové náklady 
téměř 26 mil Kč, výstavba 
11/2011-11/2012. 

Hřiště u školy je jedna z mož-
ných rozvojových ploch pro 
výstavbu víceúčelového sporto-
viště.  
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Fotodokumentace 2012 

Obecní úřad v obci Dýšina. 

Probíhá oprava kostela (roku 
2012). 

Památník obětem 1. světové 
války. 
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Fotodokumentace 2012 

Opravená základní devítiletá 
škola s pomníkem amerického 
generála Pattona. 

Opravená školka. 

Památník obětem druhé světo-
vé války a socha generála Ge-
orge Pattona. 
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Fotodokumentace 2014 

Náves v obci se nezměnila, a to 
je dobře. Usedlost se vzrostlými 
stromy v její blízkosti pohladí 
„duši“ 

Průmyslový areál dále poskytuje 
několika občanům práci, ale 
rizika z tohoto podnikání jsou 
pro obec téměř nepřijatelná 
(dosah případného výbuchu je 
až 1 km, přičemž domy jsou jen 
několik desítek m vzdáleny od 
zásobníků plynu). Ještě, že na 
území plnírny je alespoň vizuál-
ní pořádek.  

Protipovodňová vrata byla uve-
dena do provozu již v roce 2012 
a záhy po kolaudaci byla i pro-
věřena povodní. Obstála se ctí.  
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Fotodokumentace 2014 

Další z objektů na povodňové 
hrázi i se stavidly naproti mlýnu.  

Mlýn i s náhonem (od protipo-
vodňových vrat). 

 

Paškův park i s novou výsadbou 
zeleně. Je zde místo pro setká-
vání dětí a mládeže.  
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Fotodokumentace 2014 

Místní koupaliště situované 
v klidné lokalitě u lesa je vý-
znamně rozlehlejší než klasický 
50m bazén. Škoda jen, že kvali-
ta vody tolik už netáhne, jako 
chemicky upravovaná voda 
v domácích nebo krytých bazé-
nech. Nechybí zde ani sociální 
zařízení a udržovaná travnatá 
plocha ke slunění. 

Nové víceúčelové hřiště dokon-
čené na podzim 2013 má vyso-
ký standard. Vedle hřiště se 
nachází travnatá plocha, na 
které by v budoucnu mohla 
vyrůst sportovní hala. 

U hřiště proběhla i výsadba 
zeleně, což spolu s umístěním 
laviček je jistě dobrá zpráva pro 
místní obyvatele.  
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Fotodokumentace 2014 

Kostel v Dýšině je monumentál-
ní stavba a je vidět, že i když 
jeho oprava probíhá pomalu, 
přesto probíhá a zdá se, že i 
s patřičnou pečlivostí.  

Opravená část je více než dob-
ře rozeznatelná od té ještě neo-
pravené.  

Úprava chodníků, parkoviště i 
celé plochy mezi kostelem a 
farou. V letošním roce (2014) je 
plánována další úprava.  
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4. ZPRACOVATELÉ DOTAZNÍKŮ 2012/2014 
 
 
Tabulka zpracovatelů dotazníků a jejich funkcí při aktualizacích RURU obcí ORP Plzeň 

Obec 

2012 2014 

Jméno Funkce Jméno Funkce 

Dýšina Egrmajer místostarosta Egrmajer místostarosta 

Chrást Bohuslav starosta Bohuslav starosta 

Chválenice Bečvář starosta Bečvář starosta 

Kyšice Beranová místostarosta Cubrová referentka 

Letkov Vir   Kotil starosta 

Lhůta Eret starosta Eret starosta 

Losiná Černý starosta Černý starosta 

Mokrouše Fajman starosta Fajman starosta 

Nezbavětice Vyskočil starosta Vyskočil starosta 

Nezvěstice Tolarová stavební technik Giebel stavební technik 

Starý Plzenec Doláková starosta Koželuh vedoucí odb. výstavby 

Šťáhlavy Štetina starosta Štetina starosta 

Štěnovický Borek Vojta starosta Valešová referentka 

Tymákov Špilar starosta Špilar starosta 
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Kulturní zařízení v Plzni, 11/2011 
 
Kulturní zařízení města Plzně, 12/2013 
 
Životní prostředí města Plzně díl 1- 5, 2002-05/2010 
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PŘÍLOHY 
 

Dotazník pro zástupce obcí 
 

Rozbor udržitelného rozvoje území - aktualizace 2014 
 

Zhotovitel: EKOTOXA s.r.o. 
 
 

SO ORP Plzeň     Obec: Dýšina                                 
 
 
Dotazník vyplnil:  Jméno a příjmení: Ing. Jaroslav Egrmajer 
   Funkce: místostarosta obce 
   Mail: místostarosta@obecdysina.cz 
   Telefon: 724 179 085 
 
 
Prostřednictvím tohoto dotazníku bychom Vás chtěli požádat o sdělení Vašich názorů a 
poskytnutí informací týkajících se Vaší obce, jelikož Vaše znalosti obce jsou pro nás ne-
nahraditelné. Vyhodnocená data se promítnou v aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje 
území, který představuje jeden z podkladů zadání územního plánu obce. Tímto způsobem 
tedy můžete sami ovlivnit zadání Vašeho územního plánu. 
Při vyplňování dotazníku buďte, prosím, co nejvíce konkrétní. 
 

 
 
 

1. Problémy v obci 
V tabulce, prosím, zakřížkujte, zda se v obci vyskytuje daný problém či nikoli (jedná 
se o objektivní informace, ale v některých případech i o Vaše subjektivní názory a po-
city).  
V případě, že se v obci problém vyskytuje, doplňte, prosím, bližší informace.  

 

P.č. Problémy Ano Ne Nevím 

1. sesuvná nebo poddolovaná území na katastru obce (zejména bránící rozvoji 
obce nebo působící problémy v infrastruktuře obce)    X   

.................................................................................................................................................................

................................................................................................... 
2. znečištěné ovzduší: 

místní známý zdroj  X     
zdroje mimo obec       

ovzduší je znečišťováno silniční dopravou, průmyslovou výrobou, vytápěním 

domácností 
3. černé skládky  X     

Drobné černé skládky se snažíme včas likvidovat 

 
4. staré ekologické zátěže nebo tzv. brownfields  X     

Plnírna propan butanu 

Armaturka Dýšina 

Průmyslová zóna na jižní straně obce 
5. hluk: 

z dopravy  X     
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P.č. Problémy Ano Ne Nevím 

z výroby  X     
jiný zdroj, jaký?       

.................................................................................................................................................................

................................................................................................... 
6. nedostatečný počet spojů veřejné dopravy: 

železniční doprava (pokud je v obci) ve všedních dnech    X   
železniční doprava (pokud je v obci) o víkendech    X   
autobusová doprava ve všedních dnech    X   
autobusová doprava o víkendech  X     

.................................................................................................................................................................

................................................................................................... 
7. časté dopravní nehody způsobené špatnou dopravní infrastrukturou  X     

na kterém úseku silnice? 

Křižovatka komunikací od Červeného Hrádku a Zábělé 
8. nezajištěné sociální služby občanům obce: 

neexistence soc. zařízení nebo služeb v obci či blízkém okolí    X   
nedostatečná kapacita soc. zařízení nebo služeb pro občany obce  X     

.................................................................................................................................................................

................................................................................................... 
9. nedostatečná kapacita škol    X   

nadbytečná kapacita škol (zavřená místní škola…)  X  

.................................................................................................................................................................

................................................................................................... 
10. špatná dostupnost základní zdravotní péče pro občany obce    X   

.................................................................................................................................................................

................................................................................................... 
11. omezené možnosti využití volného času v obci – sport (chybějící hřiště, cyklos-

tezky…)  X     
omezené možnosti využití volného času v obci – kultura  X     

.................................................................................................................................................................

................................................................................................... 
12. bytová výstavba: 

žádná    X   
nedostatečná pro rozvoj obce    X   
příliš velká (působí problémy s nedostatečnou infrastrukturou, v soudržnosti 
obyvatel…)    X   

.................................................................................................................................................................

................................................................................................... 
13. v obci existují objektivní překážky pro rozvoj bydlení  X     

jaké? 

Nedostatečná kapacita ČOV 

Bezpečnostní ohrožení ze strany plnírny propan butanu 
14. nedostatečná, nevyhovující infrastruktura: 

silnice  X     
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P.č. Problémy Ano Ne Nevím 

železnice    X   
vodovod    X   
ČOV  X     
kanalizace  X     
zásobování plynem    X   
zásobování elektrickou energií    X   
informační a komunikační technologie (mobilní operátoři, internet)    X   
                                            
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
Máte-li v záměru v příštích 3 letech rekonstrukci nebo výstavbu některé z uvedených částí infrastruk-
tury. Prosím doplňte………….…………………………………………………………………………………..         
...................................................................................................                                                      .                                                     

15. v obci existují objektivní překážky pro rozvoj podnikání       
jaké? 

V návaznosti na územní plán obce – problematika ochranných zón plnírny propan butanu 

 
16. jiné, vypište: 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

 

 
2. Vyskytují se v RURÚ z listopadu 2012 (případně z let 2008 a 2010) nějaké 

informace o Vaší obci, se kterými nesouhlasíte nebo se zásadním způsobem 
změnily (kladným i záporným směrem)?  
Byly v období od listopadu 2012 do současnosti řešeny, případně jsou již 
zcela vyřešeny některé z potenciálních problémů rozvoje území uváděné v 
rozboru udržitelného rozvoje území z listopadu 2012 zpracovaného pro Vaši 
obec? Pokud ano, popište jakým způsobem. 
Stručný přehled informací a o zjištěných potenciálních problémech Vaší obce obsaže-
né v RURÚ 2012 přikládáme jako přílohu včetně vysvětlení použitých zkratek. Statis-
tické údaje ze sčítání lidí, domů a bytů z roku 2001 budou následně změněny za úda-
je zjištěné v roce 2011 

 
Byla dokončena výstavba protipovodňových valů v Nové Huti – květen 2013 
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3. Co považujete za silné stránky a co za slabé stránky obce? 

 
Poznámka: silné stránky mají být územním plánem zachovány a slabé stránky mají 
být řešeny 

 
Silné stránky 

 
 
Územní rezerva pro bydlení a průmysl 
Uvažovaný obchvat obce II/180 
 

 
 

Slabé stránky 
 
Uvažovaný obchvat obce II/180 – termín ? 
Plnírna propan butanu bezpečnostní zóny, které eliminují další rozvoj obce (změna č. 2 
ÚP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme za ochotu a věnovaný čas 
 
 
 
 
EKOTOXA s.r.o.  
Centrum pro životní prostředí a hodnocení krajiny 
Fišova 403/7 
602 00 Brno 
 
Korespondenční adresa: Otická 37, 746 01 Opava 
 
Kontakty v případě dotazů:   
Ing. Jiří Hon, 724 202 887, jiri.hon@ekotoxa.cz 
Ing. Jan Kaisler, 378 034 100, kaisler@plzen.eu 
Ing. Helena Zíbová, 378 034 118, zibova@plzen.eu 
Bc. Edita Černá, 378 034 109, cernae@plzen.eu 


