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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: Letkov 

Souhrn informací o obci 

Poloha a charak-
ter: 

Obec Letkov leží na hranici správního území města Plzně ve vzdálenosti zhruba 
4 km. Plní převážně funkci obytnou a v omezené míře ekonomickou. Požadavky 
na občanskou vybavenost a pracovní příležitosti jsou poskytovány v Plzni, která 
je dopravně dobře dostupná. V obci je vyřešena dopravní situace, kdy dálková a 
tranzitní doprava je převedena na dálnici D5 a obchvat II/180. Významnou aktivi-
tou zasahující na území obce je letiště jihozápadně od obce. Obec je atraktivní 
pro rozvoj obytné funkce území zčásti již realizované na severním okraji obce. 
Ráz obce je tak silně ovlivněn suburbanizací. 

Rozloha: 467,8 ha 

Obyvatelstvo: 
513 obyvatel (v r. 2009), 608 (v r. 2011) 
mezi lety 2001 až 2011 došlo ke zvýšení o 81,0% 

Bytový fond 

207 domů (v r. 2009) 
relativně vysoký podíl neobydlených domů – 10  
204 domů (v r. 2011), z toho neobydlené 27 (15,3%) 
209 trvale obydlených bytů (v r. 2011) 
54 dokončených bytů v letech 2007 – 2011 

Vymezení ploch 
pro bydlení a 
podnikání 

navržené plochy pro bydlení a smíšené obytné okolo současného zastavěného 
území – 57 ha  

Vodovod 

ano, vlastní zdroj vody i vodovod 

Nádrže na kopci 2x50 m3. Pro-
běhlo dokončení výstavby obec-
ního vodovodu.  

Základní škola ne 

Plynofikace ano, 70 % Mateřská ško-
la ne 

Kanalizace 

ano (dešťová 70 % obyvatel, 
splašková 90 % obyvatel, 10% 
jímky) 
Proběhlo dokončení výstavby 
splaškové kanalizace  

Zdravotnické 
zařízení ne 

ČOV 

ano, pro část obce (avšak nedo-
statečná vodnatost Božkovského 
potoka jako recipientu pro ČOV), 
je dokončena intenzifikace ČOV 
pro 900 ekv. obyvatel  

Sociální zaří-
zení ne 

Dopravní  
infrastruktura 

dobrá dopravní dostupnost 
územím prochází dálnice D5 a 
silnice II/180 (mimo intravilán) 
tyto komunikace vyřešily špatnou 
dopravní situaci v obci, odklonily 
tranzit mimo zastavěné území 
časté dopravní nehody: 
Křižovatka II/180 a III/18019, dále 
úzká komunikace s množstvím 
výjezdů v Zátiší (směr Kyšice) 
nedostatečné chodníky 

Obnovitelné 
zdroje energie 

domácí instalace fotovol-
taického systému (15 kW) 
byla dokončena fotovol-
taická elektrárna (10 MW) 
na východě území obce 
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Občanská vyba-
venost 

hostinec, knihovna, místo veřejného přístupu k internetu, připojení vysokorych-
lostního internetu, veřejné osvětlení, rozhlas, společenské centrum, dětské hřiš-
tě, dětský koutek, kluziště, fotbalové hřiště, volejbalové hřiště 
chybí obchod, vzhledem k blízkosti obcí není (podle vyjádření p. starosty) pro-
blém 
Absence cyklostezky mimo frekventované pozemní komunikace 
dobrá dostupnost služeb v městě Plzni 
Rovněž nepovažujeme za nedostatečné uvádět absenci školských zařízení, 
občanské vybavenosti a izolovanost teenagerů a zelených vdov vzhledem k 
blízkosti obce ke krajskému městu s adekvátním dopravním spojením předurču-
je obec jako typ příměstského bydlení 

Odpady 

V roce 2007 průměrná produkce komunálního odpadu (352 kg na obyv.), rok 
2007 a nedostačující separace odpadů (30 %), separace odpadů roste 
2014: staré ekologické zátěže - odkaliště Plzeňské teplárenské, a.s. 
Přibyl kontejner na plast a na použitelné oblečení. 

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: u útvarů podzemních vod se předpokládá nedosažení 
dobrého stavu 
záplavy – obec bývala v minulosti zaplavována, byly zřízeny dvě retenční nádrže 

Ovzduší 

ČHMÚ, 2006: nejsou překračovány imisní limity 
ÚAP: nedošlo k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví 
subjektivně ovzduší mírně znečištěné vlivem silniční dopravy, emisemi z prů-
myslových zdrojů z Plzně, vytápěním domácností 
zdroje znečištění: 
Místní: doprava: domácnosti spalující fosilní paliva, mimo obec: odkaliště PT, 
a.s., obalovna. 
Nadlimitní hluková zátěž z provozu na D5 a prašnost z odkaliště Plzeňské teplá-
renské, a.s. (mimo katastr obce). 
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: 246 ha (52,3 % z celkové plochy) 
ČSÚ, stav k 31. 12. 2011: 245 ha (52,1 % z celkové plochy) 
ÚAP: 44 ha ZPF v I. a II. třídě ochrany (15,9 %) 

Ložiska nerost-
ných surovin nevyskytují se 

Poddolované a 
sesuvné plochy 

vyšší podíl poddolovaných území – 4,3 % území obce – bez vlivu na rozvoj ob-
ce, 35 let zarostlý biotop 
ÚAP: 20,1 ha poddolovaných území), zasahují do bezprostřední blízkosti zá-
stavby nebo pod zástavbu, sesuvná území bez dopadu na rozvoj obce 

Přírodní hodnoty 
prostředí 

ČSÚ, 2008: průměrná lesnatost – 31,5 % (147,3 ha) 
ÚAP, 2011: plocha lesa 154,4 ha 
ÚAP, 2012: lesnatost 31,5% (148 ha) 
ČSÚ, údaje k 31. 12. 2007: území málo stabilní 
ÚAP, 2012: území málo stabilní 
2008: Jsou chráněny především lesní porosty, které tvoří přirozený krajinný rá-
mec území. V jižní části je doplněn les podél dálnice, je tak stabilizován a posí-
lena jeho ochranná funkce. Nachází se zde pouze významné krajinné prvky 
dané zákonem (lesy, vodní toky a plochy) a v severní části regionální biocen-
trum V pytli, regionální biokoridor a lokální biocentrum 
vysazování zeleně na obecních prostranstvích, realizace ÚSES 
ÚAP: LBC, LBK, RBC 
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Kulturní hodnoty 
území 

v historickém centru obce zachována původní venkovská zástavba, památkově 
chráněny venkovská usedlost č.p. 20 - klasicistní selské stavení (stáje a chlév, 
obytné stavení a špýchar z 2. poloviny 19. století, brána a branky, chlévy a špý-
charu, chlévy za obytným stavením) a barokní kaplička sv. Gotharda 

Podnikatelské 
prostředí  

SLDB, 2001: podprůměrná míra zaměstnanosti v rámci SO ORP (65,5 %) 
MPSV: průměrná roční míra nezaměstnanosti v letech 2005-2008 (5,3 %)  
nedostatek pracovních příležitostí 
nedostatek financí v rozpočtu obce 
MPSV: průměrná roční míra nezaměstnanosti v letech 2008 – 2011 – 6,59 % 

Prostředí pro 
turistický ruch cyklotrasa č. 2127, sportovní areál s ubytováním 

Obslužnost hro-
madnou dopra-
vou 

dobrá četnost spojení hromadou dopravou v pracovních dnech 
průměrná četnost spojení hromadou dopravou o víkendech 
napojení na MHD 
Slabou stránkou je špatná dostupnost stanice VD z většiny části obce (absence 
chodníků, velká docházková vzdálenost), chystají se zásadní změny v místní 
dopravě – 2 zastávky MHD z Plzně. Linka MHD z Plzně bude jezdit až do Pod-
lesí I. 
ochranné pásmo letiště vydáno územním rozhodnutím MMP-odboru stavebně 
správního č. 2487 dne 27. 7. 1999 

Územní plán 

stav 2014: 
platné: 
Územní plán Letkov, účinný od 23. 12. 2008 
Regulační plán Letkov – V Podlesí, účinný od 1. 7. 2000 
Změna č. 1 Regulačního plánu Letkov – V Podlesí, účinná od 19. 12. 2011 
Územní studie Letkov č. 1, schválení možnosti využití ÚS 21. 9. 2010 
Územní studie Letkov č. 3, schválení možnosti využití ÚS 20. 9. 2010 
Územní studie Letkov č. 4, schválení možnosti využití ÚS 12. 11. 2011 
Zpráva o uplatňování ÚP Letkov s pokyny pro návrh změny č. 1 v rozsahu zadá-
ní této změny 26.6.2013 
Územní studie Letkov č. 5, schváleno ke 20.12.2012 
Územní studie Letkov č. 6, schváleno ke 20.12.2012 
pořizované: 
Územní studie Letkov č. 2, probíhá připomínkování DO, správců technické a 
dopravní infrastruktury apod. 
Změna č. 1 ÚP Letkov, zadání schváleno při projednávání zprávy o uplatňování 
ÚP, zpracovává se návrh 

Závady (urbanistické, dopravní a hygienické) Ohrožení v území 

• probíhající suburbanizace 
• naddimenzované plochy navržené k zastavění, vzhledem k 

současné nedostačující vybavenosti obce  
• pohledové závady v území - pouze obalovna 
• chybějící zeleň kolem silnice II/180 
• místa častých dopravních nehod – (křižovatka silnice II/180 a 

silnice III. třídy (18019), úsek úzké silnice v Zátiší  
• nedostatečná občanská vybavenost, chybějící mateřská školka 

(údajně v 06/2014 v jednání s obcí Tymákov) 
• rizikový ekologický a chemický stav povrchových vod na celém 

území obce 
• odkaliště PT, a.s. – staré ekologické zátěže, prašnost 
• chybějící chodníky 
• hluková zátěž – dálnice, silnice II/180, letiště Zdroj hluku je D5, 

kde je překračován maximální přípustný limit 
• zdroj hluku – dálnice D5 (překračování limitů) 
• nevyhovující kapacita silnice II/180 – v úseku úzké silnice v 

Zátiší 

• znečištění povrchových vod 
• splachy vody a bahna při vy-

datných srážkách (zdroj: foto-
voltaika a dálnice, ohroženi 
jsou blízcí obyvatelé u nádrže) 

• riziko větrné kalamity v lesním 
porostu podél komunikace D5 
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Legenda: Letkov - problémy 
a závady 06/2014 
 

2. pohledová závada (objekt 
obalovny) 

3. nebezpečná křižovatka 
II/180 a III/18019 

4. chybějící izolační zeleň 
podél II/180; hluková zátěž 

5. nebezpečný úsek komuni-
kace (nevyhovující šířka sil-
nice) 

6. riziko větrné kalamity v 
lesním porostu podél D5 

7. 8, 9, 10 - naddimenzované 
plochy pro obytnou výstav-
bu vzhledem k nízké ob-
čanské vybavenosti obce 

6. chybějící izolační zeleň 
podél D5 

 
Poznámka: body, které jsou v 
porovnání s dokumentem z 
roku 2009 nebo 2012 vypuště-
ny – byly v průběhu doby vyře-
šeny (body č. 1 a 9). 

Potenciální problémy dalšího rozvoje obce 

• další 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 

• nedostatek pracovních příležitostí, nedostupné školství, nedostatečná občanská vybavenost a zdra-
votní péče v obci může znamenat odliv obyvatel (zejména v mladším a produktivním věku) a snížení 
kvality života v obci 

• růst intenzity dopravy na stávajících silnicích směrem na Tymákov a Mokrouše – riziko růstu počtu 
dopravních nehod 

• růst dopravního zatížení silnice II/180 (bez izolační zeleně) s negativními dopady na životní prostře-
dí v obci (hluk, emise), zdroj hluku je D5, kde je překračován maximální přípustný limit 

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

• rozdělení lesních komplexů v důsledku výstavby dálnice D5 a zvýšené riziko větrné kalamity v les-
ním porostu podél této komunikace 

• nárůst emisí z plošných zdrojů (vytápění domácností) v důsledku používání nešetrných technologií 
spalování a spoluspalování komunálního odpadu 

• dosažení a udržení zabezpečenosti kvalitních zdrojů pitné vody 
• znehodnocování půdy intenzivním zemědělstvím 
• postupné zastarávání technické infrastruktury. Proběhlo dokončení výstavby splaškové kanalizace a 

obecního vodovodu, je dokončena intenzifikace ČOV 
• poškozování cílů cestovního ruchu (přírodních, historických, architektonických a kulturních hodnot) 
• nedostatek financí v rozpočtu obce bude znamenat omezení rozvoje obce 
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Návrhy a doporučení pro územní plánovaní a rozhodování v území 

• vzhledem k dosavadnímu vývoji nové výstavby v obci a omezené občanské vybavenosti je potřeba 
věnovat zvýšenou pozornost negativním projevům procesu suburbanizace, konkrétně respektovat 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 zastavitelném území 

• 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, zajistit ochranu přírodních a estetic-
kých hodnot v území, respektovat krajinné prvky a zajistit jejich ochranu 

• dbát na nenarušení povrchových a podzemních zdrojů vody a pramenišť a podporovat jejich hospo-
dárné využívání 

• posilovat retenční schopnosti území, popř. provést další opatření vedoucí k eliminaci povodní (změ-
na hospodaření, zatravnění, další protierozní opatření, retenční nádrž ...) 

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

• rozšíření vodovodní sítě do území celé obce  
• vybudování a modernizace infrastruktury pro čištění odpadních vod, realizace ČOV pro celou obec 

Proběhlo dokončení výstavby splaškové kanalizace a obecního vodovodu, je dokončena intenzifika-
ce ČOV 

• odstranit bodové dopravní závady a negativní vlivy provozu silniční motorové dopravy (křižovatky a 
nevyhovující šířka silnice II/180) 

• zvážit možnosti (zeleň, technická řešení) a provést protihluková opatření u silnic II/180, případně 
také D5  

• obnova a další výsadba veřejné zeleně 
• vyznačení nových cyklotras polními cestami ke zvýšení dostupnosti území pro cykloturisty 
• hledat a realizovat programy na zlepšení sociálního prostředí obce, udržování tradic a vztahů obyva-

tel, využívat principů komunitního plánování při realizaci záměrů v obci 
• zvážit realizaci chybějících školských a zdravotnických zařízení – alespoň mateřské školy a ordinace 

praktického lékaře 
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Záměry 

• sportovně rekreační areál (dráha na in-line brusle, tenisové kurty, beachvolejbal) – ve výstavbě  
• Proběhlo dokončení výstavby splaškové kanalizace a obecního vodovodu, je dokončena intenzifika-

ce ČOV 
• vybudování chodníků (nedostatečné chodníky) 
• výstavba111 domů v lokalitě Podlesí II - Letkov 

SWOT výroky (obec a zpracovatel) 
 
Silné stránky 
Nadstandardní plochy pro výstavbu rodinných domů (Podlesí I a II) 
Relaxační středisko Pohoda i s dětským hřištěm a jezírky 
Projekty pro obslužnost nové zástavby 
Projekty pro osvětlení nové zástavby LED osvětlovací technikou 
 
 
Slabé stránky 
Dobrá dosažitelnost veřejné dopravy je pouze z části původní zástavby (absence chodníku) 
Riziko zvýšené nehodovosti při vjíždění do částí obce popř. u samostatných vjezdů na silnici II/180 
Absence cyklotrasy vedené mimo frekventované komunikace (nabízí se trasa kolem Božkovského 
potoka) 
Vysoká absence mateřské školky 
Významné rozdílky mezi „starou“ a „novou“ zástavbou v obci 
Existence obalovny na území obce 
 

 

 



EKOTOXA s.r.o. Rozbor udržitelného rozvoje území pro obce SO ORP Plzeň – aktualizace 2014 

13 

Fotodokumentace 2009 

Původní malá obec, ležící v 
polích mezi kopci Na Pohod-
nici a Hradištěm změnila v 
posledních dvou desetiletích 
značně charakter a expan-
dovala, bez ohledu na cha-
rakter historické plužiny a 
původní zástavby. 

Několik domů v jádru obce, 
zejména na návsi, má histo-
rickou a architektonickou 
hodnotu. Pro zachování 
typického rázu venkovských 
sídel je nezbytné citlivě udr-
žovat a rekonstruovat tyto 
památky a zároveň vytvářet 
veřejná prostranství, která 
budou odpovídat tradičnímu 
venkovskému charakteru 
(bez městských okrasných 
prvků, jehličnatých stromů a 
keřů atd.). 

Nová výstavba nerespektuje 
původní ráz místních staveb, 
vnáší do venkovského pro-
středí cizí prvky, nepůsobí 
jednotně, rozšiřuje zastavě-
né plochy daleko od původ-
ního intravilánu.  
Značný problém lze pozoro-
vat také ve skutečnosti, že 
vysoký přírůstek obyvatel se 
neprojevil ve zvýšení občan-
ské vybavenosti – nadále 
zde chybí školka, obchod i 
další služby, do vzdálených 
ulic satelitu nezajíždí auto-
busová doprava atd. 
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Fotodokumentace 2009 

Platný územní plán počítá s 
rozšířením zastavěných 
území – zóna obytná, smí-
šená, výroby a skladování. 
Kromě výše zmíněných do-
padů způsobí značný a pře-
devším nevratný zábor ze-
mědělské půdy. 

Jednou z hygienických zá-
vad v území je subjektivně 
pociťovaný hluk z dopravy 
(silnice II/180) a z nedaleké-
ho letiště. Úroveň hlukové 
hladiny s největší pravděpo-
dobností nepřekračuje hygi-
enické normy a podobně 
provoz letiště nejspíše není v 
rozporu s platnými předpisy, 
nicméně někteří obyvatelé či 
návštěvníci obce mohou být 
působením hluku zasaženi. 
Silnici je vhodné odclonit 
pásem izolační zeleně. Pro-
voz letiště lze upravit dobro-
volnými dohodami obce s 
provozovatelem. 

Letištní stavba může být, 
vzhledem k poloze na hori-
zontu, chápana jako pohle-
dová závada. 

Z hlediska udržitelného roz-
voje lze pozitivně hodnotit 
využívání obnovitelných 
zdrojů energie – kromě sou-
kromé instalace fotovoltaic-
kého systému (15 kW) je na 
východě území obce nově 
vybudována fotovoltaická 
elektrárna (10 MW). 



EKOTOXA s.r.o. Rozbor udržitelného rozvoje území pro obce SO ORP Plzeň – aktualizace 2014 

15 

Fotodokumentace 2009 

Mezi pohledové závady v 
území patří obalovna a lom 
na okraji katastru obce v 
blízkosti dálnice. 
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Fotodokumentace 2012 

Původní malá obec, ležící v 
polích mezi kopci Na Pohod-
nici a Hradištěm změnila v 
posledních dvou desetiletích 
značně charakter a expando-
vala, bez ohledu na charakter 
historické původní zástavby. 
Tuto skutečnost nejlépe za-
chycuje letecký snímek 

Několik domů v jádru obce, 
zejména na návsi, má histo-
rickou a architektonickou hod-
notu. To platí stejně jako v 
roce 2009 i v roce 2012 

Nová výstavba v zóně Letkov 
– Podlesí – jeden z výstav-
ných domů ekonomicky dobře 
postavených obyvatel Letko-
va. Značný problém lze pozo-
rovat také ve skutečnosti, že 
vysoký přírůstek obyvatel se 
neprojevil ve zvýšení občan-
ské vybavenosti – nadále zde 
chybí školka, obchod i další 
služby, do vzdálených ulic 
satelitu nezajíždí autobusová 
doprava atd. 
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Fotodokumentace 2012 

Platný územní plán počítá s 
rozšířením zastavěných úze-
mí, způsobí značný a přede-
vším nevratný zábor zeměděl-
ské půdy – již se započalo s 
budováním inženýrských sítí v 
zóně výstavby Letkov – Pod-
lesí II (111 RD). 

Z hlediska udržitelného rozvo-
je lze pozitivně hodnotit využí-
vání obnovitelných zdrojů 
energie – soukromé instalace 
fotovoltaického systému lze 
hodnotit v každém případě 
kladně(a navíc v kombinaci s 
citlivou opravou a zateplením 
původní výstavby). 

Mezi pohledové závady v 
území patří nejen obalovna, 
ale zejména objekt bývalého 
JZD v blízkosti zástavby obce. 
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Fotodokumentace 2012 

Původní malá obec měla vždy 
náves a na ní zeleň a kapličku. 

Fotbalové hřiště v jádru obce, v 
těsné blízkosti obecního úřadu, 
který sice vyfocen není, ale 
určitě by při takovém rozvoji 
obce stál za celkovou rekon-
strukci (v době návštěvy nešel u 
pana starosty ani proud). 

Přímo před obecním úřadem je 
několik kontejnerů, ale bylo by 
vhodné tento prostor upravit, 
aby tak bohaté a rozrůstající se 
obci nedělal ostudu.  
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Fotodokumentace 2012 

Informační tabule ukazuje, jak 
se obec rozroste za několik let o 
dalších 111 nových domů.  

Nově postavený penzion Poho-
da s FIT centrem může sloužit k 
relaxaci, ale i k pohybovým 
aktivitám na okolních sportoviš-
tích. 

Pro porovnání bouřlivého rozvo-
je obce Letkov mezi roky 2012 a 
2007 (zejména v oblasti Podlesí 
– 80 RD) 
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Fotodokumentace 2014 

Kdyby nebylo nového kontejne-
ru na oblečení před místním 
úřadem, tak by se fotky z roku 
2012 a 2014 příliš nelišily (až na 
přidaný jeden kontejner na 
plast). 

Je moc dobře, že se použitelné 
oblečení může znovu použít. 

V roce 2012 opravovaná fasáda 
již byla dokončena a opravdu 
jen zarputilé staromilce může 
znervózňovat pole fotovoltaic-
kých panelů na střeše objektu. 

 

 

Obdobné úpravy by byly vhodné 
i na dalších objektech staré 
části Letkova. 

 

 
 



EKOTOXA s.r.o. Rozbor udržitelného rozvoje území pro obce SO ORP Plzeň – aktualizace 2014 

21 

Fotodokumentace 2014 

Místní hasiči mají svou budovu 
a uvnitř bude jistě i odpovídající 
technika. 

 

Bývalé JZD – nyní průmyslový 
areál dále poskytuje již o něco 
lepší pohled na tento bývalý 
brownfields, vpravo od objektu 
byla vybudována pevná asfalto-
vá plocha. 

Zadní část byla dána k dispozici 
pro výrobu štěpky. 

 

 
 



EKOTOXA s.r.o. Rozbor udržitelného rozvoje území pro obce SO ORP Plzeň – aktualizace 2014 

22 

Fotodokumentace 2014 

Z příjezdové silnice do obytné 
zóny Podlesí I je dobře vidět na 
místní obalovnu. Je možné, že 
většina zde bydlících obyvatel 
tuto stavbu již jako pohledovou 
závadu ani nepovažuje, prostě 
si zvykli… 

 

Od konce roku 2012 se i na 
další obytné zóně – Podlesí II již 
začalo pracovat a vyrostly zde 
první domy. Infrastruktura vznik-
la ještě dříve. 

Jasně dané regulativy pro no-
vou výstavbu se snaží o nena-
rušení původního rázu místních 
staveb. 

Ploch na výstavbu je stále dost, 
ale je potřeba nejdříve zajistit 
potřebnou infrastrukturu a služ-
by. Posun k lepšímu se připra-
vuje alespoň v podobě dvou 
nových autobusových zastávek. 

Majitelé penzionu Pohoda, který 
pravděpodobně využívá přede-
vším movitější, zejména spor-
tovní klientela (za zvýhodně-
ných cen také občané obce) se 
pustili do výstavby jezírek, které 
mají jistou samočistící schop-
nost. 
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Fotodokumentace 2014 

Dětské hřiště je více než nad-
standardní (v porovnání s dět-
skými hřišti v okolních obcích), 
ale vybírá se zde vstupné. 

Pohled na již „zapracované“ 
jezírko v zadní části penzionu. 

Místní hospoda a jediný chodník 
v celém Letkově).  
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Fotodokumentace 2014 

Obalovna dokáže být při západu 
slunce více než „fotogenická“. 

 

A když se k odpolednímu slunci 
ještě přidají fotogenické mráčky 
vysokého tlaku, tak může vznik-
nout i působivá fotografie.) 

 

Hlavní komunikace, u které leží 
obec Letkov je silnice č. II/183. 
Když se projíždí polem modře 
kvetoucího lnu, tak se může pro 
někoho stát tato situace velmi 
srdeční. Zvláště, když se dnes 
na většině pozemků pěstuje 
žlutá řepka. 

 

 



EKOTOXA s.r.o. Rozbor udržitelného rozvoje území pro obce SO ORP Plzeň – aktualizace 2014 

25 

Fotodokumentace 2014 

Z leteckých snímků vyplývá, že 
tato průmyslová zóna v roce 
2007 ještě neexistovala, první 
budova (na obr. byla fotografo-
vána v roce 2012) a v 06/2014 
je zde již více objektů, které se 
stále rozrůstají.  

Prostoru je zde opravdu dosta-
tek. 

Na starších snímcích z roku 
2003 a 2007 je patrná minimální 
výstavba na území obce, ale ani 
letecký snímek z roku 2012 již 
nezachycuje poslední stav vý-
stavby zejména v lokalitě Pod-
lesí II a již fungující fotovoltaické 
elektrárny. Tento pohled je 
možný jen z hlavní silnice. 
Z většiny obce není fotovoltaic-
ká elektrárna vidět. 
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Fotodokumentace 2014 

Památník obětem první i druhé 
světové války. Doufejme jen, že 
se někdy v budoucnosti nevy-
skytne ta III. 

 

Kaplička v blízkosti průmyslové 
zóny, v pozadí opět obalovna. 

Tím, že jezírka mají jistý průtok 
a cirkulaci vody, udržuje se 
v nich voda čistá, ale pro jistotu 
je zde i technologie, která vy-
pomáhá jejímu čištění. 
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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: Letkov                                   
 
 
Dotazník vyplnil:  Jméno a příjmení: Ing. Rostislav Kotil  
   Funkce:         starosta  
   Mail:          ouletkov@raz-dva.cz 
   Telefon:         377 443 117 
 
 
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  X     

Místní: doprava : domácnosti spalující fosilní paliva, mimo obec: odkaliště PT a.s.  
3. černé skládky    X   

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

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

Odkaliště PT a.s. 
5. hluk: 

z dopravy  X     
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P.č. Problémy Ano Ne Nevím 

z výroby    X   
jiný zdroj, jaký?       

Zdroj hluku je D5, kde je překracován maximální přípustný limit 
6. nedostatečný počet spojů veřejné dopravy: 

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

Slabou stránkou je špatná dostupnost stanice VD z většiny části obce (absence chodníků, velká 
docházková vzdálenost) 

7. časté dopravní nehody způsobené špatnou dopravní infrastrukturou       
na kterém úseku silnice? 
Křižovatka II/180 a III/18019, dále úzká komunikace s množstvím výjezdů v Zátiší (směr Kyšice) 

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

................................................................................................... 
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       
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   
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P.č. Problémy Ano Ne Nevím 

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    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 

 
- Proběhlo dokončení výstavby splaškové kanalizace a obecního vodovodu, je do-

končována intenzifikace ČOV 
- Není důvod uvádět naddimenzované plochy k zastavění – blízkost obce ke kraj-

skému městu s adekvátním dopravním spojením předurčuje obec jako typ pří-
městského bydlení 

- Není uvedena nadlimitní hluková zátěž z provozu na D5 a prašnost z odkaliště Pl-
zeňské teplárenské, a.s. 

- Mezi pohledové závady patří pouze obalovna 
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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 
- Dobrá dosažitelnost veřejné dopravy je pouze z části původní zástavby (absence 

chodníku) 
- Riziko zvýšené nehodovosti při vjíždění do částí obce popř. u samostatných vjezdů 

na silnici II/180 
- Absence cyklotrasy vedené mimo frekventované komunikace (nabízí se trasa ko-

lem Božkovského potoka) 
- Vysoká absence mateřského zařízení  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 


