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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: Kyšice 

Souhrn informací o obci 

Poloha a cha-
rakter: 

Obec Kyšice se nachází přibližně 10 km východně od Plzně. Centrum obce tvoří 
rozlehlá a z velké části zachovalá náves s bohatou zelení a rybníčky. Kulturní hodno-
tu návsi spoluvytváří lidová architektura - statky s dochovanými štíty a bránami z 
období selského baroka. Dnes již statky plní spíše obytnou funkci, příležitostně jsou 
využívány pro podnikání (hostinec, pekárna, galerie). Sousedství s Plzní a dostup-
nost dálnice činí z obce atraktivní místo pro bydlení a podnikání. Charakter obce je 
dotvářen také aktivně využívaným kaolinovým dolem. Rekreační potenciál obce je 
situován především ve východní části území obce - údolí Klabavy, golfové hřiště, 
Ejpovické jezero s možnosti koupání atd. 

Rozloha: 706,7 ha 

Obyvatelstvo: 
778 obyvatel (v r. 2007), 887 obyvatel (v r. 2011) 
mezi lety 1997 až 2007 došlo ke zvýšení o 18,8% 
mezi lety 2001 až 2011 došlo ke zvýšení o 23,7% 

Bytový fond 

267 domů, 302 bytů (v r. 2001) 
40 trvale neobydlených domů (15 %)  
poměrně vysoký počet dokončených bytů v letech 2001–2007 (23) 
306 domů (v r. 2011), z toho neobydlené 51 (20,0%) 
292 trvale obydlených bytů (v r. 2011) 
13 dokončených bytů v letech 2007 – 2011 

Vymezení 
ploch pro byd-
lení a podniká-
ní 

vymezené rozvojové plochy smíšené a plochy pro bydlení – cca 25 ha, 
omezení pro rozvoj: omezení polohou – přivaděč na dálnici, produktovou, drážní 
koridor a dobývací prostor. 

Vodovod 

ano, napojení 98 % domácností  
není vlastní zdroj 
v záměru je rozšíření vodovodu do nové 
rozvojové lokality Pod Skalkou – vý-
stavba nových RD a lokality Obytný 
celek Kyšice – prostor mezi Návsí a 
ulicí Za humny opět nová výstavba RD 
časté stížnosti na zakalení vody a nutné 
časté opravy potrubí 

Základní  
škola 

Ne (děti dojíždějí do 
Dýšiny a Doubravky) 

Plynofikace 
ano, napojení 100 % domácností 
v záměru je rozšíření plynofikace do 
rozvojových lokalit pro bydlení 

Mateřská 
škola 

Ano, ale v roce 2012, 
vzhledem k demografic-
kému vývoji je kapacita 
MŠ nedostatečná, ne-
dostatečná i v roce 
2014. 

Kanalizace 

ano, napojení 80 % domácností 
ČOV na území obce Dýšina, společná 
pro obě obce. Kanalizace je částečně 
rekonstruovaná, část je v původním 
stavu. 

Zdravotnické 
zařízení 

Ano, v 06/2014 problém 
s odchodem lékařky 

Čištění odpad-
ních vod 

kanalizace napojena na ČOV v Dýšině 
10 % objektů má vlastní čištění odpad-
ních vod (žumpy, jímky k vyvážení) 
Nedostatečná kapacita ČOV 

Sociální  
zařízení 

ne 
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Dopravní  
infrastruktura 

Územím prochází silnice I/26 (s intenzi-
tou 23234 vozidel za den) a II/180 
(2313 vozidel za den) 
Obec je trvale přetížena nákladní do-
pravou. 
Nevyhovující dopravní infrastruktura. 
Hlavní tah (silnice 180/II a III/180 17) je 
na pokraji své životnosti – v r.2013 se 
plánuje rekonstrukce 1.etapy silnice 
180/II . Do budoucna je nutné vybudo-
vání obchvatu obce, dokumentace má 
být zpracována do konce roku 2014 

Obnovitelné 
zdroje ener-
gie 

1 domácí tepelné čerpa-
dlo a 1 domácí fotovol-
taický systém 

Občanská vy-
bavenost 

pošta, mateřská škola, hostinec, obchod, ordinace praktického lékaře, knihovna, 
místo veřejného přístupu k internetu, připojení vysokorychlostního internetu, chodní-
ky, cyklostezka využitelná pro cesty po obci a do práce, veřejné osvětlení, obecní 
rozhlas, klubovny spolků, společenské centrum, dětský koutek, víceúčelové hřiště - 
hřiště na házenou, tenis, volejbal, plocha pro děti na kole, přírodní místo ke koupání, 
tělocvična 

Odpady V roce 2007 nižší produkce komunálního odpadu (213 kg na obyv.) a nízká míra 
separace odpadů (12 %), stav se významně zlepšil v míře separace odpadů 

Voda 

HEIS VÚV T.G.M., 2004: rizikový ekologický a chemický stav povrchových vod na 
celém území obce 
HEIS VÚV T.G.M., 2012: stejný stav útvarů povrchových vod 
HEIS VÚV T.G.M., 2011: útvary podzemních vod jsou hodnoceny částečně jako 
vyhovující (dobré), částečně se předpokládá nedosažení dobrého stavu  
HEIS VÚV T.G.M., 2006: přítomnost Q100 Klabavy (8,20 ha) 
ÚAP: přítomnost Q100 Klabavy (8,13 ha) 
lokální záplavy při přívalovém dešti 

Ovzduší 

ČHMÚ, 2006: překračování imisních limitů 
ÚAP: data za r. 2010 – překročení cílového imisního limitu pro ochranu zdraví pro 
B(a)P na 0,4% území obce 
subjektivně mírně znečištěné vlivem silniční dopravy a vytápěním domácností. 
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: 370 ha (52,3 % z celkové plochy) 
úbytek zemědělské půdy mezi lety 2001-2008 (4,5 ha) 
ČSÚ, stav k 31. 12. 2011: 361 ha (51,1 % z celkové plochy) 
ÚAP, 2008: 147,8 ha ZPF v I. a II. třídě ochrany (34,6 %) 
ÚAP, 2014: 155,7 ha ZPF v I. a II. třídě ochrany (36,5 %) 

Ložiska ne-
rostných suro-
vin 

buližník – 5 ha, jíl – 15,9 ha 
důlní těžba severně od obce 
lom na těžbu hlíny 
ÚAP: těžba probíhá pouze na ložisku Kyšice-Ejpovice (jíl – 15,9 ha), zasahují do 
bezprostřední blízkosti zástavby nebo pod zástavbu 

Poddolované a 
sesuvné plochy 

výskyt starého důlního díla a plošných poddolovaných území  
výskyt poddolovaných území – 92,6 ha (13,1 %) 
ÚAP: 92,6 ha poddolovaných území 
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Přírodní hodno-
ty prostředí 

ČSÚ, 2008: mírně podprůměrná lesnatost v rámci SO ORP – 24,6 % (173,8 ha) 
ÚAP, 2011: plocha lesa 173,3 ha 
ÚAP, 2012: lesnatost 25,7% (181 ha) 
ČSÚ, údaje k 31. 12. 2007: území málo stabilní 
ÚAP, 2012: území málo stabilní 
ÚAP, 2008: RBK, LBC 
ÚAP, 2014: LBK, LBC, NBK, RBK 
výsadba zeleně na obecních prostranstvích 

Kulturní hodno-
ty území 

nemovité památky: kaplička, venkovské usedlosti: č.p. 9, z toho jen budova bývalých 
chlévů, č.p. 18, z toho jen brána, branka a sýpka, č.p.33, č.p. 34, č.p. 63, č.p. 69 

Podnikatelské 
prostředí  

SLDB, 2001: mírně nadprůměrná míra zaměstnanosti v rámci SO ORP (71,3 %) 
MPSV: nízká průměrná roční míra nezaměstnanosti v letech 2005-2008 – 4 % 
MPSV: průměrná roční míra nezaměstnanosti v letech 2008 – 2011 – 6,31 % 

Prostředí pro 
turistický ruch 

náves, stavební památky, cyklotrasy, ve východní části území obce: údolí Klabavy, 
Golf Park Plzeň, Ejpovické jezero s možnosti koupání atd., zatím nevyužitý rekreační 
potenciál je možno lokalizovat i v lesním celku Na Pohodnici v jižní části území obce 

Obslužnost 
hromadnou 
dopravou 

přiměřená četnost spojení hromadou dopravou v pracovních dnech i o víkendech. 
Na počátku roku 2012 bylo jednáno s ČSAD o zajíždění spojů na trase Plzeň-
Rokycany a zpět přímo do obce. Dohoda byla uzavřena a ČSAD vyšlo obci vstříc. 
V roce 2013 přibyl noční spoj. 

Územní plán 

stav 2014: 
platné: 
Územní plán obce Kyšice, účinný od 1. 1. 2004 
Změna č. 1 ÚPO Kyšice – účinnost k 1. 6. 2010 
Územní studie Kyšice – západ, schválení možnosti využití ÚS 26. 2. 2009 
Územní studie Kyšice – východ, schválení možnosti využití ÚS 20. 1. 2011 
Územní studie Kyšice – jih, schválení možnosti využití ÚS 26. 7. 2012 

Závady (urbanistické, dopravní a hygie-
nické)  Ohrožení v území 

• naddimenzované plochy navržené k zastavění 
vzhledem k současné velikosti obce – hrozící subur-
banizace 

• brownfields (prázdný zemědělský objekt) - zbouráno 
• pohledové závady v území (vedení VVN 400 kV, 

plocha těžby žáruvzdorných jílů) 
• chátrající stavby na návsi 
• silnice II. třídy (II/180) procházející centrem obce 

(návsí)  
• Hlavní tah (silnice 180/II a III/180 17) je na pokraji 

své životnosti – v r. 2013 se plánuje rekonstrukce 1. 
etapy silnice 180/II . Do budoucna je nutné vybudo-
vání obchvatu obce (stavby kraje). Možná oprava 
silnice 180/II až po dostavbě vysokorychlostního ko-
ridoru. Spolu s tím se budou řešit chybějící chodní-
ky. 

• chybějící izolační zeleň u silnice I/26 a připojovacích 
komunikací, kolem silnice II/180 

• černé skládky se objevují i v lese – v blízkém okolí 
silnic) 

• hluk z dopravy 
• rizikový ekologický a chemický stav útvarů povrcho-

vých vod na celém území obce 
• chybějící úseky chodníků 

• vysoký výskyt poddolovaných území 
• Q100 Klabavy v zastavěné části obce 
• lokální záplavy při přívalovém dešti 
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Legenda: Kyšice – problémy a 
závady 06/2014 
 
1. zemědělský objekt – není již 

brownfields 
2. chátrající objekty na návsi 

jsou opravovány 
3. černá skládka (silnice na 

Ejpovice) 
4. černá skládka (u jezera) 
5. černá skládka (silnice na 

Letkov) 
6. pohledová závada v území 

(el. vedení 400 kV) 
7. chybějící izolační zeleň po-

dél silnice I/26, hluková zá-
těž ze silniční dopravy 

8. silnice II/180 vedoucí stře-
dem obce, hluková zátěž, 
snížení bezpečnosti 

9. chybějící úsek chodníku 
kolem silnice na Ejpovice 

10. naddimenzované plochy pro 
obytnou výstavbu vzhledem 
k velikosti obce, suburbani-
zační tendence 

11. nebezpečný úsek komunika-
ce v centru obce 

12. pohledová závada v území – 
plocha těžby žáruvzdorných 
jílů 

Q - záplavové území Q100 Kla-
bavy 

Poznámka: body, které jsou v 
porovnání s dokumentem z 
roku 2009 a 2012 vypuštěny 
– byly v průběhu doby vyře-
šeny. 

Potenciální problémy dalšího rozvoje obce 

• neregulovaná urbanizace volné krajiny může znamenat:  
• značný zábor zemědělské půdy,  
• narušení urbanistické struktury a architektonického rázu obce 
• narušení rázu venkovské krajiny, 
• 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 

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

• nárůst intenzity silniční dopravy na komunikacích II/180 a II/233 může zvyšovat zátěž obyvatelstva 
nadměrnými emisemi a hlukem, riziko růstu počtu dopravních nehod 

• snížení kvality bydlení na nově připravovaných rozvojových plochách v případě nedostatečně prove-
dených protihlukových opatření v blízkosti silnic I/26 a II/180 (přeložky) 

• odkládání realizace návrhů na modernizaci a elektrizaci železničních tratě č. 170, nízká kvalita přepra-
vy přispívá k růstu individuální přepravy 

• omezování dopravní obslužnosti území hromadnou dopravou může přispět k rozvoji individuální au-
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tomobilové dopravy s negativními dopady na životní prostředí 
• nárůst emisí z plošných zdrojů (vytápění domácností) v důsledku používání nešetrných technologií 

spalování a spoluspalování komunálního odpadu a překračování imisních limitů 
• znehodnocování půdy intenzivním zemědělstvím 
• ohrožení zabezpečenosti kvalitních zdrojů pitné vody 
• postupné zastarávání technické infrastruktury 
• vzhledem k pokračující zástavbě je nutné vybudování retenční stanice a zvýšení kapacity (intenzifika-

ce) ČOV. Kanalizace je částečně rekonstruovaná, část je v původním stavu. 
• poškozování cílů cestovního ruchu – zejména přírodních, historických, architektonických a kulturních 

hodnot 
• zhoršování technického stavu zařízení pro kulturu, sport a volný čas 
• v obci existují objektivní překážky pro rozvoj podnikání – obec nemá prostory na rozvoj podnikání – 

ochranná pásma technické infrastruktury 
• nedostatek pracovních příležitostí v obci a okolí – nutný dojezd do Plzně 
• nedostatek míst v MŠ, vzhledem k demografickému vývoji je kapacita MŠ nedostatečná. 
• nedostatek financí v rozpočtu obce, který snižuje možnosti obce investovat do rozvojových projektů a 
čerpat z dotačních titulů 

 

Návrhy a doporučení pro územní plánovaní a rozhodování v území 

• vzhledem k atraktivitě obce z hlediska bydlení a dobré dopravní dostupnosti do města Plzně je potře-
ba věnovat pozornost negativním projevům procesu suburbanizace, konkrétně respektovat v rozhodo-
vání obce resp. v územním plánu následující zásady: 

• rozhodovat se při přípravě územního plánu z pohledu potřeb obce a nepodléhat tlakům vlastníků po-
zemků 

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

• chránit nezastavěná území a nepovolovat účelovou přeměnu ploch na okraji obce a které jsou sou-
částí zemědělského půdního fondu, v zastavitelném území 

• nevymezovat v územním plánu plochy k zastavění, které přímo nenavazují na stávající zástavbu, re-
spektovat kompaktnost zástavby a dobré propojení dopravními komunikacemi 

• předem řešit vliv nárůstu výstavby a počtu obyvatel na kapacitu technické, dopravní a sociální in-
frastruktury 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 bezplat-

ný převod) 
• vhodně definovat regulativy a součinnost se stavebním úřadem a dbát na jejich dodržování 
• používat další nástroje: situační plán, územní studie, architektonická studie, komunitní plánování 
• 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 stav-
by nebo jiné nezemědělské činnosti rychle provést úpravu či rekultivaci dotčené půdy 

• obnova a výsadba veřejné zeleně 
• při realizaci záměrů je potřeba minimalizovat zábory lesní půdy 
• eliminace střetu se zastavěným územím – nepovolovat stavby v území Q100, navrhnout, protipovod-
ňová opatření na ochranu již zastavěného území (viz plán oblasti povodí) 

• posilovat retenční schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových a podzemních zdrojů vody a 
pramenišť a podporovat jejich hospodárné využívání 

• identifikovat sklonité orné půdy a navrhnout opatření vedoucí k eliminaci negativních vlivů (změna 
hospodaření, zatravnění, protierozní opatření, retenční nádrž…) 

• přispívat k prevenci a snižování znečišťování povrchových a podzemních vod v důsledku komunálního 
vypouštění, zemědělské a průmyslové činnosti 

• realizace obchvatu silnic Kyšice – Dýšina, Chrást (přeložka západními obchvaty sídel)  
• provedení protihlukových opatření (odsun stavební čáry, výsadba zeleně, val, jiná technická řešení), 

zejména kolem silnic I/26 a II/180 (a západní přeložka) – především v návaznosti na plánované rozvo-
jové plochy pro bydlení  
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• odstranit bodové dopravní závady a negativní vlivy provozu silniční motorové dopravy (nebezpečné 
úseky komunikace v centru obce, atd.) 

• modernizace tratí č. 170 a č. 176 
• obnova a výsadba veřejné zeleně 
• vymezit a realizovat nové využití brownfields (zemědělský areál) a zchátralého statku na návsi (pro-

blém vlastnických vztahů…) 
• vyčištění lokalit se třemi černými skládkami na území obce 
• vhodné vymezení využití a případná rekultivace vytěžených ploch v dobývacím prostoru - bude se 

pravděpodobně řešit ukládáním vytěženého materiálu při stavbě tunelu v blízkosti Plzně. 
• rekonstrukce infrastruktury pro čištění odpadních vod  
• Vzhledem k pokračující zástavbě je nutné vybudování retenční stanice a zvýšení kapacity (intenzifika-

ce) ČOV. Kanalizace je částečně rekonstruovaná, část je v původním stavu. 
• zvýšit napojení domácností na sítě technické infrastruktury 
• realizovat výstavbu chybějících chodníků  
• budování nových cyklostezek a cyklotras, značení turistických tras 
• hledat a realizovat programy na zlepšení sociálního prostředí obce, udržování tradic a vztahů obyva-

tel, využívat principů komunitního plánování při realizaci záměrů v obci 

Záměry 

• výstavba splaškové kanalizace - vzhledem k pokračující zástavbě je nutné vybudování retenční stani-
ce a zvýšení kapacity (intenzifikace) ČOV s obcí Dýšina. Kanalizace je částečně rekonstruovaná, část 
je v původním stavu.  

• návrh mezinárodní cyklostezky v koridoru Praha – Plzeň – Regensburg byl již realizován 
• návrh silnice II. třídy Kyšice – Dýšina, Chrást, přeložka západními obchvaty sídel 
• v realizaci výstavba III. tranzitního koridoru na trati č. 170 
• Hlavní tah (silnice 180/II a III/180 17) je na pokraji své životnosti – v r. 2014 se plánuje rekonstrukce 1. 

etapy silnice 180/II . Do budoucna je nutné vybudování obchvatu obce. 
• návrh železničního tunelu (rok 2009), v současnosti (rok 2014) je tunel v realizaci. 
• rozšíření vodovodu i plynofikace do nové rozvojové lokality Pod Skalkou – hotovo 
• probíhá rozšíření vodovodu a plynofikace v části Za humny 
• v plánu přidání kontejneru na sběr oděvu 

SWOT výroky (zpracovatel) 
Silné stránky 
Velká náves s řadou opravených domů a bohatou zelení 
Dobrá spolupráce s okolními obcemi (ČOV Dýšina) 
Mateřská školka umístěná na návsi i s dětským hřištěm 
 
Slabé stránky 
Dlouhodobě chátrající objekt na návsi 
Komplikace s výstavbou III. tranzitního koridoru na trati č. 170 a tunelu (prach, hluk) 
Trvalé přetížení nákladní dopravou 
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Fotodokumentace 2009 

Kyšická náves patří k nejroz-
sáhlejším a zároveň k nejví-
ce zelení osázeným návsím 
v regionu. Představuje hod-
notné kulturní dědictví, este-
tický prvek i místo k odpo-
činku. Je vhodné tento po-
klad udržovat a chránit jako 
celek, rozvíjet urbanistické 
hodnoty návsi a zároveň 
nevnášet rušivé či nepůvodní 
prvky.  

Několik statků na návsi s 
původními štíty a bránami 
reprezentuje zdejší lidovou 
architekturu. Tyto jedinečné 
stavební prvky tvoří ducha 
obce a zvyšují turistický po-
tenciál. 

 

Silnice II/180 vedená cen-
trem obce snižuje kvalitu 
bydlení v bezprostřední blíz-
kosti komunikace. Provoz, 
zvláště těžké nákladní do-
pravy, generuje řadu hygie-
nických závad (emise, hluk, 
vibrace) i bezpečnostní 
omezení -dopravní nehody, 
zhoršuje pohyb chodců a 
cyklistů, omezuje klidové 
využití návsi i areálu školky. 
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Fotodokumentace 2009 

V krásném prostředí návsi, 
jejíž kvality byly zmíněny 
výše, se nachází, kromě 
průtahu silnice II/180, neče-
kaná estetická újma – trosky 
bývalého statku, méně 
vhodné jsou také výsadby 
nepůvodní jehličnaté zeleně 
ve spodní části návsi, či 
esteticky nepříliš působivé 
kontejnery na tříděný odpad. 

Suburbanizační procesy 
mohou postihnout i Kyšice, 
kde vyroste nová čtvrť na 
jižním okraji obce. Z hlediska 
udržitelného rozvoje je 
vhodnější minimalizovat 
zábory zemědělské půdy a 
upřednostňovat novou vý-
stavbu a rekonstrukce v 
intravilánu. Také je vhodné, 
aby nová výstavba byla citli-
vá a respektovala původní 
ráz obce (orientace, velikost 
parcel a objektů) a vnášela 
do venkovského prostředí 
minimum cizích prvků. 

V obci se nachází několik 
bývalých dobývacích prosto-
rů a jeden současný ve vý-
chodní části katastru. V části 
tohoto prostoru probíhá 
těžba, část slouží k ukládání 
stavebního odpadu. 
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Fotodokumentace 2012 

Kyšická náves patří k nejroz-
sáhlejším a zároveň k nejvíce 
zelení osázeným návsím v regi-
onu. Tato situace je stejná v 
roce 2012 jako v roce 2009.  

Několik statků na návsi s pů-
vodními štíty a bránami repre-
zentuje zdejší lidovou architek-
turu. Tyto jedinečné stavební 
prvky tvoří ducha obce a zvyšují 
turistický potenciál. Stav je v 
roce 2012 opět shodný s rokem 
2009. 

 

Bohužel zachována zůstala v 
roce 2012 i stejně intenzivní 
doprava na silnici II/180 vedená 
centrem obce.  
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Fotodokumentace 2012 

Trosky bývalého statku, bohužel 
chátrají také stejně, ne-li rychleji 
v roce 2012 jako v roce 2009.  

Suburbanizační procesy se 
nemohly vyhnout ani obci Kyši-
ce, snad bude výstavba v rázu, 
který bude zapadat do přiroze-
ného vzhledu obce.  

V obci se nachází několik míst s 
kontejnery a zde se stav změnil 
k lepšímu, když kontejnery do-
staly nejen stabilní místo v obci 
na návsi, ale i stabilní pevný 
podklad.  
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Fotodokumentace 2012 

Kyšická škola je nejen účelná, ale i 
vzhledově pěkná. Je skvělé, že se 
děti nedostávají bezprostředně po 
opuštění školních dveří na frekven-
tovanou silnici.  

Několik statků na návsi s původní-
mi štíty a bránami se v péči míst-
ních obyvatel opravuje. 

…a občas se uvidí i takový jedi-
nečný skvost. A co teprve, když se 
provede poslední fáze opravy a 
celá budova se zaskví v novém 
kabátě.  
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Fotodokumentace 2012 

V Kyšicích se skoro vše odehrává 
na návsi a jsou zde umístěny nejen 
pomníky (Janu Husovi a osvobo-
zenecké armádě na jaře roku 
1945), ale v pozadí Husova pa-
mátníku se decentně ukrývá i 
obecní úřad.  

Kyšická kaplička se opět zaskvěla 
v novém kabátě, škoda jen, že se 
nachází v těsné blízkosti frekven-
tované silnice. 

V obci se nachází i krásné (na 
pohled i vybavením) dětské hřiště. 
Je zde asi nejdelší jezevčík ve 
střední Evropě. Pro děti určitě pří-
jemné prostředí. 
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Fotodokumentace 2014 

Náves v obci se v případě toho-
to štítu změnila k lepšímu, a to 
je dobře.  

Místní pekárna je ukryta v tomto 
domě za pomníkem a zásobuje 
místní i příchozí dobrým čers-
tvým pečivem. 

 

 

Detail již dříve (před rokem 
2012) obnovené fasády potěší i 
oko. 
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Fotodokumentace 2014 

Hospoda „U hřiště“ je pro sou-
časné potřeby obce poddimen-
zována, ale dětské hřiště v její 
těsné blízkosti je určitě dobrý 
počin. 

 

 

Sportovní hřiště už slouží něko-
lik let, zatímco budova zázemí 
se nyní právě celkově rekon-
struuje. 

 

V létě 2013 bylo vybudováno i 
toto lanové centrum ve stínu 
rozložitých listnatých stromů a 
je ojedinělé tím, že se nenachá-
zí ve výškách korun stromů, ale 
drží se při zemi a hlavně, je pro 
všechny zájemce zdarma. 
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Fotodokumentace 2014 

I když se zdá, že kapacita zdejší 
hospody je dostatečná, tak opak 
je pravdou a obec plánuje rozší-
ření tohoto objektu do míst, kde 
v daný okamžik pořízení této 
fotografie stál její autor. 

Momentálně je hotové stavební 
povolení. (za 2 roky bude hezky 
vidět změna toho prostoru, až to 
bude hotové). 

Většina rozvojových ploch je 
zde zainvestována (cesty, sítě a 
energie), ale zatím je zde stále 
ještě volná celá řada ke stavbě 
vybízejících parcel. 

 

Ploch pro výstavbu je v obci 
více, současně už jsou připra-
veny regulační plány výstavby, 
aby některé stavby „nevyčníva-
ly“ příliš z řady. 
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Fotodokumentace 2014 

S výstavbou trati železniční č. 
175 v blízkosti zastavěné části 
obce sice momentálně mohou 
přinášet jisté problémy, které 
ale v blízké budoucnosti vyna-
hradí obyvatelům tato vylepše-
ná část železničního svršku. 

 

Tam, kde se momentálně díky 
suchému počasí na stavbě prá-
ší, povede až 16 m zářez až k 
několika kilometrovému tunelu. 

 

Již obnovená část trati č. 175.  
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Fotodokumentace 2014 

Rozvojová plocha pro bydlení 
Pod Skalkou sice s osvětlením i 
asfaltovou silnicí, ale zatím bez 
hotových chodníků se snaží 
nalákat případné zájemce o 
koupi stavebního pozemku.  

Pohled z druhé (horní) strany na 
stejnou budoucí ulici – zde má 
asfaltová cesta ještě jiný účel 
než jen umožnit přístup do ga-
ráže nebo garážového stání pro 
naše čtyřkolové miláčky.  

Bývalý dobývací prostor dnes 
už neslouží svému původnímu 
účelu, ale našel se jiný smysl 
tohoto nepříjemného povrcho-
vého vrypu do povrchu planety 
Země… 
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Fotodokumentace 2014 

…Celý vytěžený dobývací pro-
stor se zaváží stavebním odpa-
dem a současně se rekultivuje 
dané území (nebo se bude re-
kultivovat v budoucnosti samo-
volně - sukcesí). Prostor je pěk-
ně ukrytý a nekazí dojem z hez-
ké krajiny. 

 

Těžká dřevěná vrata do místní 
pekárny se už asi dlouho neza-
vřela… 

Památník obětem první světové 
války v Kyšicích. 
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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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PŘÍLOHY 
 

Dotazník pro zástupce obcí 
 

Rozbor udržitelného rozvoje území - aktualizace 2014 
 

Zhotovitel: EKOTOXA s.r.o. 
 
 

SO ORP Plzeň     Obec: Kyšice                                  
 
 
Dotazník vyplnil:  Jméno a příjmení: Magda Cubrová 
   Funkce: referent 
   Mail: obec@kysice.eu 
   Telefon: 377945325 
 
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       

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

................................................................................................... 
3. černé skládky  x     

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

................................................................................................... 
4. staré ekologické zátěže nebo tzv. brownfields    x   

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

................................................................................................... 
5. hluk: 

z dopravy  x     
z výroby       
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P.č. Problémy Ano Ne Nevím 

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? 

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

................................................................................................... 
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? 

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

................................................................................................... 
14. nedostatečná, nevyhovující infrastruktura: 

silnice  x     
železnice    x   
vodovod  x     
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P.č. Problémy Ano Ne Nevím 

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    x   
jaké? 

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

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

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

 

 
 

Slabé stránky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


