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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: Lhůta 

Souhrn informací o obci 

Poloha a cha-
rakter: 

Obec leží ve východní části území SO ORP Plzeň. Jde o klidné přírodě blízké 
místo nenarušené masivní výstavbou a průmyslem, vzdálené od rušných komuni-
kací. I když obec nedisponuje úplnou občanskou vybaveností, nabízí příjemné 
zachovalé venkovské prostředí pro bydlení, rekreaci a pro turismus 

Rozloha: 340,9 ha 

Obyvatelstvo: 

161 obyvatel (v r. 2007), 168 obyvatel (v r. 2011) 
vyšší podíl obyvatel nad 65 let 
mezi lety 1997 až 2007 došlo ke zvýšení o 18,38% 
mezi lety 2001 až 2011 došlo ke zvýšení o 11,3% 
175 obyvatel k 06/2014 

Bytový fond 

75 domů, 82 bytů (v r. 2001) 
vysoký podíl trvale neobydlených domů – 25 (33,3 %)  
5 dokončených bytů v letech 2001–2007 
Obec nevlastní pozemky pro výstavbu domů. Stavební pozemky vlastní soukrom-
níci. Je zájem v obci stavět, ale prodej pozemků je minimální. 
80 domů (v r. 2011), z toho neobydlené 24 (42,9%) 
57 trvale obydlených bytů (v r. 2011) 
2 dokončených bytů v letech 2007 – 2011 

Vymezení ploch 
pro bydlení a 
podnikání 

jsou vymezeny rozvojové plochy pro podnikání (2) a bydlení (2), pro cca 30 rodin-
ných domů na severní, východní a jižní hranici intravilánu 
Obec nevlastní pozemky, jež jsou určené jako průmyslová zóna – vše vlastní sou-
kromé subjekty. 

Vodovod 

ano, napojení 97 % domácností  
vlastní zdroj pitné vody 
plánováno rozšíření na místní část 
Skalice 

Základní škola 

ne 
Škola a školka v 
Tymákově (kam jsou 
především umisťo-
vány děti) má malou 
kapacitu. V obci ško-
la byla, ale v roce 
1987 byla zbourána. 

Plynofikace 
ne 
neplánuje se z důvodu velké vzdá-
lenosti od zdroje a vysokých investic 

Mateřská škola ne 

Kanalizace Jednotná (dešťová) – napojeno 78 
% obyvatel 

Zdravotnické zaří-
zení 

ne 
V obci chybí zdra-
votní zařízení – ordi-
nace. Nejbližší je ve 
Starém Plzenci 

ČOV 

ne 
80 objektů má žumpy, jímky na vy-
vážení, 4 objekty mají biologické 
domovní čistírny 
Problémy s centrální ČOV vyřešila 
obec příspěvkem 30 000 Kč pro 
každého obyvatele na zřízení do-
movních čistíren.  

Sociální zařízení 

ne 
dovoz obědů pro 
seniory 
Pro občany není v 
obci ani okolí sociál-
ní zařízení 
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Dopravní in-
frastruktura 

obec leží v blízkosti silnice II/183, 
obchvat prochází jihovýchodní částí 
katastru 

Obnovitelné zdro-
je energie 

4 domácí tepelná 
čerpadla 
2x solární ohřev 

Občanská vy-
bavenost 

hostinec, knihovna, připojení vysokorychlostního internetu, veřejné osvětlení, 
obecní rozhlas, klubovny spolků, společenské centrum, dětský koutek / dětské 
hřiště / kluziště, přírodní místo ke koupání (požární nádrž), tělocvična / víceúčelová 
hala. V obci je házenkářské hřiště s nezpevněným povrchem, dětské hřiště, obcí 
vede cyklostezka 
chybí obchod – otevření v záměru (finančně náročné) 

Odpady 

V roce 2007 nižší produkce komunálního odpadu (219,3 kg na obyv.),  
naprosto nedostačující míra separace odpadů (2,1 %), v roce 2014 se významně 
zvýšila (na základě vyjádření starosty) separace odpadů 
2014: brownfields - areál bývalého JZD, nyní firma AV – celá řada kontejnerů 
včetně kontejneru na bioodpad (sběrný dvůr ve Šťáhlavech) 
černé skládky - Bývalá místa, kde se ukládal směsný odpad z vesnice, odkládání 
odpadů podél silnice Rokycany – Šťáhlavy, hlavně v místech odpočívadel a vjezdů 
do lesa  

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 
13,2 ha orné půdy na sklonitých pozemcích (9,6 % orné půdy) 

Ovzduší 

ČHMÚ, 2006: překročení imisních limitů (OZKO) 
ÚAP: nedošlo k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví 
subjektivně mírně znečištěné vlivem vytápění domácností 
Místní zdroj – zastaralá topeniště občanů, nevhodné palivo, spalování odpadu 
občany 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: 179 ha (52,5 % z celkové plochy) 
ČSÚ, stav k 31. 12. 2011: 179 ha (52,5 % z celkové plochy) 
ÚAP: 61,0 ha ZPF v I. a II. třídě ochrany (33,1 %) 

Ložiska nerost-
ných surovin bez výskytu 

Poddolované a 
sesuvné plochy 

13,2 ha (3,9 % území) na jihovýchodě území (bývalý dobývací prostor železné 
rudy), v současné době v lesních porostech 
ÚAP: 13,2 ha poddolovaných území 

Přírodní hodno-
ty prostředí 

ČSÚ, 2008: lesnatost – 40,2 % (137 ha) 
ÚAP, 2011: plocha lesa 137,5 ha 
ÚAP, 2012: lesnatost 40,2% (137 ha) 
ČSÚ, údaje k 31. 12. 2007: území mírně stabilní 
ÚAP, 2012: území mírně stabilní 
ÚAP, 2008: PP Sedlecká rokle 
probíhá výsadba zeleně, zalesnění nevyužitých ploch – nad vodárnou 
ÚAP: PP Sedlecká rokle, Přírodní park Kornatický potok, LBC, LBK 

Kulturní hodno-
ty území nemovité památky: venkovská usedlost: č.p. 1, kovárna Hvížďalka 
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Podnikatelské 
prostředí  

SLDB, 2001: nadprůměrná míra zaměstnanosti v rámci SO ORP (75,8 %) 
MPSV: lehce podprůměrná roční míra nezaměstnanosti v letech 2005-2008 (4,7 
%) v rámci SO ORP 
MPSV: průměrná roční míra nezaměstnanosti v letech 2008 – 2011 – 3,95 % 
Obec nevlastní pozemky, jež jsou určené jako průmyslová zóna – vše vlastní sou-
kromé subjekty. 

Prostředí pro 
turistický ruch 

stavební památky, PP Sedlecká rokle  
koupaliště (požární nádrž), sportoviště, hostinec 
cyklostezka č. 2154 

Obslužnost 
hromadnou 
dopravou 

nedostačující četnost spojení hromadou dopravou v pracovních dnech a o víken-
dech 
Ve všední den chybí noční spoj, v sobotu a neděli žádný spoj není, není to pociťo-
váno jako problém 

Územní plán 
stav 2014: 
ÚP Lhůta - účinnost k 7. 4. 2014 

Závady (urbanistické, dopravní a hygienické)  Ohrožení v území 

• brownfields - Areál bývalého JZD (extrémně silně pociťo-
vaný problém), pohledová závada 

• černé skládky obce 
• hluk - Užívání zahradních strojů a pil, hlavně během so-

bot a nedělí 
• rizikový ekologický a chemický stav povrchových vod na 

celém území obce 
• překračování imisních limitů v letech 2008-2012 pro 

PM10 a BaP nebylo zjištěno 
• vedení cyklotrasy po silnici II/183 

• sklonitá orná půda náchylná k vodní 
erozi 

• střední kategorie radonového indexu 
 

 

Legenda: Lhůta – pro-
blémy a závady 06/2014 

 
1. brownfields, pohledová 

závada v území (ze-
mědělský areál) 

 
 
Poznámka: body, které jsou v 
porovnání s dokumentem z 
roku 2009 nebo 2012 vypuš-
těny – byly v průběhu doby 
vyřešeny (body č. 2-4). 
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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, 
• 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 
• Obec nevlastní pozemky, jež jsou určené jako průmyslová zóna – vše vlastní soukromé subjek-

ty. 
• 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 

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

• zhoršování stavu místních komunikací bez asfaltových povrchů 
• udržení zabezpečenosti kvalitních zdrojů pitné vody 
• znehodnocování půdy intenzivním zemědělstvím 
• zhoršování technického stavu zařízení pro kulturu, sport a volný čas. V obci je házenkářské hřiště s 

nezpevněným povrchem, dětské hřiště, obcí vede cyklostezka. 
• postupné zastarávání technické infrastruktury. Soukromé subjekty vlastnící stavební pozemky je 

neprodávají. Záměr v příštích 3 letech - Stavba centrální ČOV nebo domovních čistíren odpadních 
vod + kanalizace. 

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

• znečišťování povrchových a podzemních vod v důsledku neřešení čistění odpadních vod 
• poškozování cílů cestovního ruchu (přírodní, historické, architektonické a kulturní hodnoty) 
• nedostatek financí v rozpočtu obce bude znamenat omezení rozvoje obce  

Návrhy a doporučení pro územní plánovaní a rozhodování v území 

• vzhledem k malé rozloze obce a omezené občanské vybavenosti je potřeba věnovat pozornost ne-
gativním 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 



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

11 

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

ské činnosti 
• identifikovat pozemky sklonité orné půdy a navrhnout opatření vedoucí k eliminaci negativních vlivů 

(změna hospodaření, zatravnění, protierozní opatření, retenční nádrž…) 
• zvýšit napojení domácností na technickou vybavenost (na kanalizaci, vodovod), v územním plánu 

hájit nutné koridory 
• s ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a 

kanalizační síť. Řešením problematiky likvidace odpadních vod je kombinace rekonstrukce a vý-
stavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuálně s provozně úspornějším ty-
pem – vícekomorovým septikem) 

• vymezení nového využití chátrajícího objektu zemědělské výroby 
• obnova a výsadba veřejné zeleně zejména v nových rozvojových plochách 
• vymezit cyklistům vlastní pruh na silnici II/183, popř. zřídit oddělenou cyklostezku 
• vyznačení nových cyklotras polními cestami směrem na Tymákov a Starý Plzenec 
• 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 – mateřské školy a ordinace praktic-

kého lékaře.  
 

Záměry 

• vymezení a zasíťování ploch pro obytnou výstavbu – cca 30 rodinných domů 
• ČOV řešena příspěvkem 30 000Kč/jednu domovní ČOV. 
• výstavba části dešťové kanalizace cca 1 km (projekt 2014-2015) 

SWOT výroky (obec, zpracovatel) 
 
Silné stránky: 
Výhoda příměstského sídla, blízkost velkého města 
Pracovní příležitostí pro občany 
Vesnický ráz obce 
Není masová výstavba 
Zachovalá příroda 
Nadstandardní rekreace, cestovní ruch (cyklostezka) 

 
Slabé stránky: 
Zdevastovaný areál ZD 
Chybí obchod 
Málo míst ve školce a škole (spádová obec Tymákov) 
Pomalé budování domovních ČOV občanů 
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Fotodokumentace 2009 

Kopcovitý terén, udržování 
tradičních stavení a zahrad a 
také větší vzdálenost a horší 
dostupnost města Plzně do-
pomohly k současnému 
vzhledu obce, která působí 
dojmem zachovalého venkov-
ského prostředí, příjemného 
místa k životu v přírodním 
prostředí. Z hlediska udržitel-
ného rozvoje je vhodné chránit 
a rozvíjet tyto hodnoty. 

Nová výstavba v obci, až na 
výjimky, poměrně dobře zapa-
dá do charakteru stávající 
výstavby, nepůsobí jako cizí 
element a podporuje dosa-
vadní ráz obce. Je proto 
vhodné, aby i další nové stav-
by respektovaly zásady 
územního plánování (viz výše 
v doporučení) a nepůsobily 
jako cizí prvek. 

Chátrající zemědělský areál 
na východě území při vjezdu 
do obce je jedinou pohledovou 
závadou a zároveň brownfiel-
dem v území. Je vhodné najít 
pro tento areál nové využití, 
také z důvodu jeho umístění 
na okraji obce na dobře vidi-
telném místě. 
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Fotodokumentace 2009 

Prostředí obce, nejen její in-
travilán, má poměrně vysoký 
rekreační potenciál. Na území 
obce se nachází přírodní pa-
mátka Sedlecká rokle a něko-
lik drobných sakrálních pamá-
tek. Územím však vede pouze 
jedna cyklotrasa, a to ještě po 
silnici II/183. Nové cyklostezky 
po polních komunikacích by 
zvýšily dostupnost turistických 
atraktivit obce pro cykloturisty. 

Mezi turistické atraktivity obce 
patří rovněž vodní plocha po-
žární nádrže, která je využitel-
ná pro koupání a která rovněž 
zapadá do venkovského pro-
středí. 
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Fotodokumentace 2012 

Vzácně podobný snímek z roku 
2012, jen stromy porostly od 
roku 2009… a tráva je na rozdíl 
od května v říjnu pokosená…. 

Nová výstavba v obci – opět 
velmi obdobný záběr, přibyla 
snad jen vysoká…. 

Chátrající zemědělský areál 
chátrá v roce 2012 taky napros-
to stejně jako v roce 2009, zde 
dokonce ani trávu nikdo nepo-
seče…bohužel se obci nepoda-
řilo najít pro tento areál nové 
využití. 
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Fotodokumentace 2012 

Obchod (Konzum) se pravdě-
podobně nezměnil, ale hospoda 
je opravdu na první pohled při-
tažlivá. A navíc – topí se zde, 
vzhledem k zásobám dřeva, 
ekologicky.  

Říjen je období, kdy jedině lze 
zachytit nádherné barvy podzi-
mu. Procházka vzrostlou alejí 
bude určitě příjemná i dalším 
pokolením v případě, že alej a 
cíl procházky – opravený křížek 
nikdo neodstraní (např. pro 
novou zástavbu RD…)  

Požární nádrž je také stále stej-
ná a kupodivu i voda v ní byla 
poměrně (na první pohled) čis-
tá. Obec tak má vyřešeno i kou-
pání, i když jen na vlastní ne-
bezpečí koupajících se plavců.  
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Fotodokumentace 2012 

Obecní úřad je střízlivě opraven 
a svému účelu může v této po-
době sloužit aspoň dalších 30 
let. 

Nově opravená hasičská zbroj-
nice a travnaté sportoviště vedle 
ní je zárukou (pokud se najdou 
ti praví sportovní fandové v 
hasičském sportu), že se v něm 
dá díky tvrdému tréninku i vy-
niknout. 

Dětský koutek, je vidět, že je o 
něj v obci pečlivě postaráno, 
plachty na pískovišti jsou na 
rozdíl od plachet na soukro-
mých bazénech spíše výjimkou.  
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Fotodokumentace 2012 

Dětský koutek sousedí se spor-
tovištěm pro dospělé.  

Plocha pro průmyslovou zónu v 
případě budoucího zájmu je už 
vyznačena i v územním plánu.  

Obecní náves s kontejnery na 
separovaný odpad napovídají 
něco o pořádkumilovnosti nejen 
vedení obce, ale i občanů. 
Transformační stanice je opra-
vena a oděna do oka líbivé 
kombinace barev.  
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Fotodokumentace 2012 

Bude dobře, když se místní 
občané dokáží postarat a za-
chovat původní hospodářská 
dřevěná vrata, i když dnes už 
asi nejsou ani potřeba na prů-
jezd vlečky se senem. 

Místní rarita v podobě umně 
zhotoveného daňka a na obráz-
ku zachyceného tura (býka) se 
dostala údajně až do knihy re-
kordů v Pelhřimově. 

Křížek vlevo byl zrestaurován v 
roce 2012, křížek vpravo již 
před rokem 2009 
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Fotodokumentace 2014 

Od minulé návštěvy se stihl 
obecní úřad barevně „sladit“ s 
hostincem stojícím naproti úřa-
du. 

 

Hostinec s posezením přímo 
naproti obecnímu úřadu. 

Koupaliště se dá vyfotit i poně-
kud romantičtěji s okolními kyt-
kami, v zadní části je vidět svět-
lý beton – známka oprav prove-
dených v posledním období. 
Kromě vybetonovaných boků se 
taky vydláždilo dno nádrže. 
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Fotodokumentace 2014 

Na hřišti u koupaliště trénují 
mimo místní družstvo i „hasič-
ská děvčata“ z Chválenic, která 
se mohou pochválit i mistrov-
ským titulem za ČR.  

 

„Obchodní“ areál – prodej za-
hraničních potravin je jistě vy-
hledávaným cílem nejen zdej-
ších občanů. Ale i ostatní aktivi-
ty – výkup a prodej akvarijních 
rybek a chov papoušků může 
leckoho zaujmout. 

 

Místní zdroj vody – docela po-
hledný domeček s technologií 
zdravotního zabezpečení pitné 
vody (chlorace). 

 

 
 
 



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

21 

Fotodokumentace 2014 

Hlavní silnice II/183 má brzy 
dostat nový povrch, na což se 
těší nejen místní obyvatelé. 

 

Výsadba zeleně v blízkosti 
hlavní silnice. Ukázkový příklad, 
jak se dá naložit s místem dří-
vějších černých skládek. 

Nově opravená bývalá kovárna 
Hvížďalka má bohatou historii a 
pan starosta o ní umí poutavě 
vyprávět. 
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Fotodokumentace 2014 

Místní sochař všeuměl vyrábějí-
cí své sochy z proutí (nejen) 
tentokráte stvořil losa, ale už 
pracuje na dalším objektu. Tře-
ba se z toho vyklube mamut 
v životní velikosti. Přijeďte se 
podívat. 

Bioodpad se shromažďuje kon-
tejneru na návsi (další kontejner 
je na hřbitově).  

Z počtu žlutých kontejnerů na 
plasty je vidět i obvyklý poměr 
mezi plasty, papírem (modré 
kontejnery) a sklem (zelený 
kontejner). Ještě kdyby občané 
systematicky zmenšovali objem 
plastů jejich „sešlápnutím“.  
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Fotodokumentace 2014 

Jednoznačné modré „stopy“ a 
prozatím jen hrubě upravený 
povrch vozovky po nedávno 
provedené opravě místního 
vodovodu.  

 

I takováto zákoutí lze v obci 
nalézt. Nedostavěná nemovi-
tost. Jaká životní dramata asi 
zažili ti, kteří stavbu začali, ale 
nedokončili. 

 

Je vidět, že své pevné místo 
zde má i zemědělství a plocha 
pro pastvu hovězího dobytka je 
více než dostatečná.  

Snad nebudeme v brzké době 
všechno hovězí dovážet do ČR 
jen proto, že ho umí vyrobit (a 
dopravit na velké vzdálenosti) 
v Brazílii a Argentině laciněji 
než u nás. 
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Fotodokumentace 2014 

Rozvojové plochy v obci jsou 
přichystány k další výstavbě 
nebo jako plochy rezervy. 

 

V obci se staví jeden rodinný 
dům za druhým. 

  

Snad se alespoň přiblíží svým 
charakterem k tomuto domu 
postavenému ještě v 19. století 
(i když bude splňovat nároky 
kladené na bydlení ve 21. stole-
tí).  
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Fotodokumentace 2014 

Obecní rybníček i s lekníny 
dává pocit, že se návštěvník 
ocitnul ve velmi přívětivé obci. 

 

Památník obětem obou světo-
vých střetů z 20. století. 

Revitalizace a odvodnění ryb-
níčku v těsné blízkosti obytné 
zástavby. 

 

ČHMÚ sledovaná studánka 
z hlediska kvality podzemní 
pramenité vody (hodnocena 
kladně). 
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Fotodokumentace 2014 

Celkový pohled na hřbitov a 
okolní romantickou krajinu. 
Chtělo by se skoro říci, že zde 
je dobré místo k odpočinku. 

 

Na hřbitově jsou stále ještě 
volná místa a hrad Radyně 
v pozadí tvoří tu správnou kuli-
su. 

„Odpadové hospodářství“ na 
místním hřbitově učí místní 
obyvatele, že do ohrazeného 
prostoru patří jen biologicky 
odbouratelný odpad, vše ostatní 
patří do kontejneru. 
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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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Terénní průzkumy (06/2014) 
 
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: Lhůta                                   
 
 
Dotazník vyplnil:  Jméno a příjmení: Milan Eret 
   Funkce:  Starosta 
   Mail:   ou@lhuta.jz.cz 
   Telefon:   602 491 864 
 
 
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   

Lokální topeniště občanů 

3. 

černé skládky  X     

Odpady vyhozené podél silnice Rokycany - Šťáhlavy 

4. 

staré ekologické zátěže nebo tzv. brownfields  X     

Areál ZD ve Lhůtě 

5. 

hluk: 
z dopravy    X   
z výroby    X   
jiný zdroj, jaký?    X   
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P.č. Problémy Ano Ne Nevím 

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     

O víkendu nejezdí vůbec autobusy 

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  

Obec nemá školu 

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   
ČOV  X     
kanalizace  X     
zásobování plynem  X     
zásobování elektrickou energií    X   
informační a komunikační technologie (mobilní operátoři, internet)    X   
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P.č. Problémy Ano Ne Nevím 

Máte-li v záměru v příštích 3 letech rekonstrukci nebo výstavbu některé z uvedených částí infrastruk-
tury. Prosím doplňte: 
Výstavba části dešťové kanalizace cca. 1 km                                                                                                            

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 

 
Byl schválen dotační program výstavby domovních ČOV občanů, centrální čistírna odpad-
ních vod je finančně nevýnosná ve vztahu k rozpočtu obce. 
 
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 

Výhoda příměstského sídla, blízkost velkého města s pracovní příležitostí pro občany, 
zachován vesnická ráz, příroda, rekreace, cestovní ruch (cyklostezka), není masová vý-
stavba (satelit), obecní vodovod. 

Slabé stránky 
Zdevastovaný areál ZD, není obchod, málo míst ve školce a škole (spádová obec Tymá-
kov), pomalé budování domovních ČOV občanů 

 
 
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 


