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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: Losiná 

Souhrn informací o obci 

Poloha a cha-
rakter: 

Obec Losiná leží 11 km na jih od města Plzně při hlavní silnici na České Budějovice 
(I/20). Díky své poloze v blízkosti krajského města je velmi atraktivní pro bydlení a v 
poslední době zde bylo vystavěno několik desítek nových domů. Přítomnost neda-
leké dálnice je motivující pro růst průmyslové zóny. S novou zástavbou a vlivem 
průtahu frekventované komunikace středem obce se vytrácí původní venkovský 
charakter obce. V obci je dochováno několik tradičních statků s původními vjezdo-
vými bránami. V současnosti plní obec spíše obytnou funkci, obyvatelé jsou často 
orientováni na ekonomiku a služby blízkého města Plzně (školy, zaměstnání, zába-
va, sociální a zdravotní služby). Určitou nadějí na zlepšení kvality života v obci je 
záměr vybudování severního obchvatu obce, dobudování infrastruktury a zlepšení 
nabídky služeb v obci. 

Rozloha: 677 ha 

Obyvatelstvo: 

1015 obyvatel (v r. 2007), v produktivním věku cca 500 
1182 obyvatel (v r. 2011) 
mezi lety 1997 až 2007 došlo ke zvýšení o 11,6% (96 obyvatel) 
mezi lety 2001 až 2011 došlo ke zvýšení o 35,6% 
1229 obyvatel v (06/2014) 

Bytový fond 

284 domů, 281 bytů (v r. 2001) – do roku 2009 se počet domů zvýšil na cca 390 a 
dá se předpokládat další nárůst 
vysoký počet dokončených bytů v letech 2001–2007 (46)  
34 neobydlených domů (14,8 % - v r. 2001) 
371 domů (v r. 2011), z toho neobydlené 50 (15,6%) 
260 trvale obydlených bytů (v r. 2011) 
90 dokončených bytů v letech 2007 – 2011 

456 domů v (06/2014) 

Vymezení ploch 
pro bydlení a 
podnikání 

plochy pro podnikání 1,5 ha, pro bydlení 4 ha – již existující (jsou vymezeny rovněž 
plochy pro rekreaci), plochy pro bydlení jsou z velké části obsazeny, 
vymezení ploch pro bydlení při silnici I/20 (pod Radyní) je výhodné pro rychlou do-
stupnost Plzně, jedná se však o relativně hustou výstavbu v blízkosti silnice I/20 s 
negativními důsledky působení emisí a hluku na obyvatele a s hrozbou negativních 
projevů suburbanizačního procesu (nedostatek zeleně, mohou chybět plochy pro 
veřejná prostranství, technickou obsluhu (např. nakládání s odpady), služby (škola, 
školka), dopravní problémy ve špičkách, sociální integrace nových obyvatel do živo-
ta obce apod.. Bytová výstavba je příliš velká (působí problémy s nedostatečnou 
infrastrukturou, v soudržnosti obyvatel) 

Vodovod 

ano, napojení 97,3 % (2001), 
v obci je zaznamenán úbytek vody 
ve studnách, kvalita pitné vody v 
nich je celoplošně nevyhovující 
(dusičnany, bakteriální znečištění), 
v záměru je rozšíření vodovodu do 
ploch určených k nové zástavbě, 
v chatových osadách vodovod není 
a vzhledem k finanční náročnosti 
zatím není výstavba uvažována, 
v chatové osadě Vinice již v několi-
ka studnách voda není a majitelé 
dělají vrty. Obec má v plánu vybu-
dovat pro zásobování vodou vlastní 
vrty. 

Základní 
škola 

není (v obci se nachází bu-
dova bývalé základní školy, 
jež sloužila jako muzeum, v 
současné době je však vy-
stěhováváno a předpokládá 
se využití objektu v oblasti 
sociálních služeb – domov 
důchodců apod. 
Budova bývalé místní školy 
není v majetku obce. 
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Plynofikace 
ano,  
Celá obec je plynofikována včetně 
nové výstavby. 

Mateřská 
škola 

ano 
Rozšíření mateřské školy na 
kapacitu 50 dětí od 1.2.2011. 
Provedená výměna oken a 
dveří. Plánuje se zateplení 
pláště budovy a střechy. 
V zahradě mateřské školy 
byl vybudován jízdní ovál pro 
jízdu na kolech a koloběž-
kách, bylo doplněno vybave-
ní hracími prvky (další písko-
viště, houpačky apod.) 

Kanalizace 
ano (jednotná) – napojeno 85 % 
obyvatel, 15 % obyvatel má jímky, 
které je nutno vyvážet 

Zdravotnic-
ké zařízení 

ano 
Praktický lékař ordinuje den-
ně, dětská lékařka ordinuje 1 
x týdně. 

ČOV 
ano (biologická), kapacitně na hra-
ně, v zimě funguje na 70 % 
 

Sociální 
zařízení 

Nedostatečná kapacita soc. 
zařízení a služeb pro občany 
obce – řešeno mobilními 
službami 

Dopravní  
infrastruktura 

středem obce prochází silnice I/20 
(průměrná roční intenzita dopravy - 
téměř 15000 vozidel/24hod), v blíz-
kosti napojení na dálnici D5, 
železniční doprava – není 
Obec přebírá do svého majetku 
všechny nové komunikace a tech-
nické sítě v novém obytném území. 
Probíhají rekonstrukce posledních 
komunikací v obci (cca 75% MK je 
po rekonstrukci). Obec plánuje re-
konstrukci parkoviště u kulturního 
domu. 

Obnovitelné 
zdroje 
energie 

obec uvažuje o umístění 
fotovoltaických panelů na 
budovy obce. Ohřev vody 
v koupališti. 

Občanská vy-
bavenost 

mateřská škola, obchod, hostinec, zdravotnické zařízení, veřejné osvětlení, cyklos-
tezka, chodníky, rozhlas, klubovny spolků, společenské centrum, dětský koutek, 
dětské hřiště, zimní stadión - kluziště, fotbalové a volejbalové hřiště, venkovní ba-
zén (v provozu jako požární nádrž), tělocvična 
cyklostezka, veřejné osvětlení, dětské hřiště, dětský koutek, tělocvična.  
v provozu je kulturní dům (Byla provedena částečná rekonstrukce kulturního domu 
(výměna oken, oprava střechy).) 
Veřejné osvětlení bylo dobudováno. 
V obci uveden do provozu bezdrátový rozhlas. 
Je doplňována výsadba veřejné zeleně na obecních prostranstvích, bude doplněna 
městským mobiliářem (lavičky, odpadkové koše). 
V prostoru koupaliště (požární nádrže) bude vybudováno zázemí pro společenské 
akce včetně výsadby zeleně, dále zničené brouzdaliště bude přebudováno na zpev-
něnou plochu s pergolou na sezení. 
Fungující ochotnické divadlo Jirásek. 
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Odpady 

V roce 2007 nižší míra produkce komunálního odpadu (264 kg/obyv. za rok), 
poměrně nízká míra separace odpadů (8,7 %), v plánu je výstavba sběrného dvora, 
významně se zlepšuje separace odpadů. 
1 černá skládka (dle dotazníku) - u chatové osady Kouty (komunální + velkoobjem-
ný odpad), v obci je dále několik lokalit, které jsou potenciálně nebezpečné pro 
vznik černých skládek (okolí sportovního areálu, chatoviště, křoviny a strže v intravi-
lánu obce), bioodpady jsou řešeny individuálně v rámci domácností 
černé skládky - Zejména ve 2 lokalitách – bývalý kravín ZD a vjezd do chatové osa-
dy „Kouty“ 
brownfields - bývalý kravín ZD 
Obec rozšiřuje místa pro nádoby na sběr tříděného odpadu, postupně jsou tato mís-
ta stavebně upravována. 
Přibyl nový kontejner na použitelné oblečení. 

Voda 

HEIS VÚV T.G.M., 2004: rizikový ekologický stav útvarů povrchových vod na celém 
území obce 
HEIS VÚV T.G.M., 2012: stejný stav útvarů povrchových vod 
HEIS VÚV T.G.M., 2004: rizikový chemický stav útvarů podzemních vod na celém 
území obce 
HEIS VÚV T.G.M., 2011: stejný stav útvarů podzemních vod 
čištění odpadních vod je dořešeno (dle platné legislativy) 

Ovzduší 

negativní vliv zejména dopravy, dálkových emisí a sezónní vliv vytápění části do-
mácností tuhými palivy, překročení cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren v 
roce 2006, zvýšené okamžité koncentrace některých látek znečišťujících ovzduší se 
mohou vyskytovat především v zimním období, v období se zhoršenými rozptylový-
mi podmínkami (inverze), případně v časech dopravních špiček, 
subjektivně je ovzduší hodnoceno jako mírně znečištěné (vlivem silniční dopravy, 
vytápění domácností) 
ÚAP, 2012: data za r. 2010 – nedošlo k překročení imisních limitů pro ochranu 
zdraví. 
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: 482 ha (71 % z celkové plochy) 
ČSÚ, stav k 31. 12. 2011: 481 ha (70,9 % z celkové plochy) 
ÚAP, 2008: 220,1 ha ZPF v I. a II. třídě ochrany (41,8 % z celkové zemědělské pů-
dy) 
ÚAP, 2012: 286,1 ha ZPF v I. a II. třídě ochrany (54,3 %) 
v posledních letech dochází ke značným záborům zemědělského půdního fondu v 
důsledku intenzivní výstavby objektů pro bydlení a budování průmyslové zóny  

Ložiska ne-
rostných suro-
vin 

v obci se nachází bývalá pískovna, v současné době slouží jako skládka stavebního 
odpadu, její kapacita je však téměř naplněna. 

Poddolované a 
sesuvné plochy 

na území obce není evidováno žádné plošně významné poddolované ani sesuvné 
území 

Přírodní hodno-
ty prostředí 

ČSÚ, 2008: podprůměrná lesnatost – 18,4 % (124,3 ha) 
ÚAP, 2011: plocha lesa 132,0 ha 
ÚAP, 2012: lesnatost 18,5% (125 ha) 
ČSÚ, údaje k 31. 12. 2007: území málo ekologicky stabilní (nízký koeficient ekolo-
gické stability), 
ÚAP, 2012: území málo stabilní 
ÚAP, 2008: na území obce nejsou přítomna chráněná území, v rámci dat ÚAP zde 
nejsou evidovány prvky nadregionálního ÚSES, 
probíhá výsadba zeleně na obecních prostranstvích a zalesnění nevyužitých ploch – 
s výsadbami je počítáno i do budoucnosti 
ÚAP, 2012: LBC, LBK 

Kulturní hodno-
ty území 

klasicistní kaple sv. Anny se zvonicí, soška Sv. Jana Nepomuckého, několik tradič-
ních statků s velmi dobře zachovalými vjezdovými bránami (klenuté i novější pilířo-
vé), několik pamětních křížků, několik dochovaných klasicistních štítů 
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Podnikatelské 
prostředí  

SLDB, 2001: lehce nadprůměrná míra zaměstnanosti v rámci SO ORP (69,5 %) 
nejvíce zaměstnaných v průmyslu a stavebnictví (54,7 %) 
MPSV: velmi nízká průměrná roční míra nezaměstnanosti v letech 2005-2008: 
4,13% 
MPSV: průměrná roční míra nezaměstnanosti v letech 2008 – 2011 – 5,12 % 

Prostředí pro 
turistický ruch 

nižší potenciál cestovního ruchu, cyklotrasa č. 2126, bohatě dimenzovaný sportovní 
areál zahrnující koupaliště, fotbalové hřiště, kluziště včetně zázemí (celý areál je 
nutno rekonstruovat avšak investiční náročnost přesahuje současné možnosti vlast-
níka) 

Obslužnost 
hromadnou 
dopravou 

horší dopravní dostupnost veřejnou dopravou, pro dopravu většinou využívána 
osobní automobilová doprava (především ve směru na Plzeň) 
Přínosem by byl ve všední dny alespoň dopolední spoj Losiná – Plzeň a Plzeň – 
Losiná v době okolo 10,00 hod, doprava o víkendech je velmi malá. 

Územní plán 

Platná změna ÚP č. 1 od roku 2003 
Stav 2014: 
Platné: 
Územní plán sídelního útvaru Losiná, účinný od 31. 8. 1994 
Změna č. 1 ÚPSÚ Losiná, účinná od 11. 9. 2003 
Pořizované: 
Příprava k vydání ÚP - bude vydán v 10/2014 

Závady (urbanistické, dopravní a hygienické) Ohrožení v území 

• negativní projevy suburbanizace – masivní výstavba 
rodinných domů a náhlé zvýšení počtu obyvatel může 
způsobit negativní změny v sociálním prostředí obce, 
nedostatečně dimenzované veřejné a technické plochy 
nedostatečné kapacity či absence služeb v obci (škol-
ka, škola), noví obyvatelé orientovaní na městský styl 
života, domy bez estetických vazeb k obci a bez re-
spektu k historii sídla – často domy pouze „na přespání“ 

• průtah silnice I. třídy zastavěným územím – významný 
zdroj znečištění ovzduší a hluku, snížení kvality života v 
obci, snížení bezpečnosti provozu v obci, faktické a 
psychologické rozdělení obce  

• hluk z dopravy 
• chybí přechody přes hlavní komunikaci – v době do-

pravních špiček není možno komunikaci prakticky přejít. 
Probíhá výkup pozemků a zhotovování projektu na 
chodníky s přechody při silnici I/20. Dále obec uvažuje 
o světelné signalizaci. 

• z centra obce lze jen velice obtížně odbočit vlevo na 
silnici I/20 (ve směru na Plzeň), místa častých doprav-
ních nehod: silnice I/20, křižovatka I/20 ke KD Losiná a 
křížení I/20 s II/183  

• křižovatky silnic I/20 – I/19 a I/20 – III/18025 
• chybějící úseky chodníků a veřejného osvětlení Veřejné 

osvětlení bylo dobudováno. Probíhá výkup pozemků a 
zhotovování projektu na chodníky s přechody při silnici 
I/20 

• velký nárůst ploch pro bydlení – zábory ZPF, absence 
doprovodných ploch (zeleň, veřejná prostranství, hřiště 
a plochy pro děti…)  

• rizikový ekologický stav útvarů povrchových vod a rizi-
kový chemický stav podzemních vod na celém území 
obce 

• černé skládky - zejména ve 2 lokalitách – bývalý kravín 
ZD a vjezd do chatové osady „Kouty“ 

• střední kategorie radonového indexu 
(riziko pronikání radonu z geologického 
podloží) 

• zábory zemědělské půdy 
• snížená ekologická stabilita v území 
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Legenda: Losiná – problémy 
a závady 06/2014 

 
1. nebezpečná křižovatka v 

obci 
2. nebezpečná křižovatka v 

obci 
3. nebezpečná křižovatka 

mimo obec 
4. průtah I/20 obcí – hluková 

zátěž, znečištění ovzduší, 
chybějící úseky chodníků 
a veřejného osvětlení, 
nízká bezpečnost provo-
zu v obci 

5. riziko vzniku černých 
skládek 

6. absence ploch zeleně a 
občanské vybavenosti 

7. JZD - brownfield 
Z – záměr přeložky (ZÚR) 

 

Potenciální problémy dalšího rozvoje obce 

• další nárůst intenzity silniční dopravy na komunikaci I/20 může zvyšovat zátěž obyvatelstva a život-
ního prostředí nadměrnými emisemi a hlukem s možným důsledkem opuštění a chátrání objektů v 
bezprostřední blízkosti stávajícího průtahu silnice I/20, silnice I/20 – ovzduší, hluk 

• snížení dopravní obslužnosti území hromadnou dopravou (např. díky nedostatku financí nebo nevy-
užíváním veřejné dopravy) může přispět k dalšímu zvýšení individuální automobilové dopravy s ne-
gativními dopady na životní prostředí a dalšímu omezování spojů. Přínosem by byl ve všední dny 
alespoň dopolední spoj Losiná – Plzeň a Plzeň – Losiná v době okolo 10,00 hod, doprava o víken-
dech je velmi malá. 

• střety plánovaného obchvatu obce s rozvojovými plochami pro bydlení 
• fragmentace krajiny a zábory zemědělské půdy v důsledku výstavby přeložky silnice I/20 a navazují-

cích komunikací 
• neregulovaná urbanizace volné krajiny může znamenat:  
• další zábory zemědělské půdy 
• narušení urbanistické struktury a architektonického rázu obce a 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), případně částí obce  
• malý zájem obyvatel o dění v obci, špatné sousedské vztahy 
• absence veřejných prostor, míst k setkávání 
• zvýšený výskyt podkorního hmyzu ve smrkových lesích 
• zhoršování technického stavu zařízení pro kulturu, sport a volný čas. Bylo dobudováno druhé dětské 

hřiště a doplněno hracími prvky původní hřiště. Ve sportovním areálu byla dobudována středně vel-
ká tělocvična včetně zázemí pro sportovce (kabiny, sprchy, sauna, posilovna). Ve výstavbě je sou-
kromé relaxační a sportovní centrum. 

• zajištění potřebných financí v rozpočtu obce na realizaci rozvojových záměrů a zajištění základních 
služeb 
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Návrhy a doporučení pro územní plánovaní a rozhodování v území 

• věnovat pozornost negativním projevům procesu suburbanizace, konkrétně respektovat při rozhodo-
vání obce, resp. zohlednit v územním plánu, následující zásady:  

• rozhodovat se při přípravě územního plánu z pohledu potřeb obce a nepodléhat tlakům vlastníků 
pozemků 

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

• nevymezovat v územním plánu plochy k zastavění, které přímo nenavazují na stávající zástavbu, 
respektovat kompaktnost zástavby a dobré dopravní propojení 

• předem řešit vliv zvýšení počtu objektů pro bydlení a počtu obyvatel na kapacitu technické, dopravní 
a sociální infrastruktury a zajistit plochy pro případné rozšíření, předcházet dopravním problémům ve 
špičkách 

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

vod) 
• vhodně definovat regulativy a součinnost se stavebním úřadem a dbát na jejich dodržování 
• používat další nástroje: situační plán, územní studie, architektonická studie, komunitní plánování  
• realizovat obchvat obce tak, aby byly sníženy střety s plochami pro bydlení  
• zajistit protihluková opatření okolo stávající komunikace (a v budoucnu případně u přeložky I/20) a 

současně je provést tak, aby nebyly narušeny urbanistické hodnoty v obci (např. zajistit plochy pro 
zeleň a ozeleněné valy, případně protihlukové stěny), zvážit odsun stavební čáry do větší vzdálenos-
ti od liniového zdroje, hluk z dopravy 

• zvýšit bezpečnost obyvatel obce realizací chodníků kolem hlavní komunikace, vymezením (několika) 
přechodů pro chodce v nejdůležitějších místech, v případě potřeby i s ostrůvky, umístit výstražné 
dopravní značení, případně světelnou signalizaci. Dopravní nehody - Křižovatky silnic I/20 – I/19 a 
I/20 – III/18025. Probíhá výkup pozemků a zhotovování projektu na chodníky s přechody při silnici 
I/20. Dále obec uvažuje o světelné signalizaci. 

• zvážit nutnost dalšího vymezování ploch pro bydlení i průmysl „na zelené louce“, využívat především 
stávajících ploch, které jsou již vyjmuty ze zemědělského půdního fondu a minimalizovat zábory ze-
mědělské půdy s vysokým stupněm ochrany nebo vysokou bonitou a co nejméně ztěžovat obhospo-
dařování ZPF 

• záměr vybudování severního obchvatu obce je navrhován za účelem zlepšení kvality života v obci, 
při návrhu a realizaci záměru (zakotveného v ZÚR Plzeňského kraje) je nutno: 

•  realizovat obchvat obce tak, aby byly eliminovány střety s plochami pro bydlení  
•  eliminovat negativní dopady dopravy (emise, hluk) na obyvatelstvo  
• zajistit ochranu přírodních a estetických hodnot v území, respektovat krajinné prvky, minimalizovat 

zásahy do lesních porostů. Obec má v plánu intenzivnější zalesňování pozemků obce. 
• přispívat k prevenci a snižování znečišťování povrchových a podzemních vod v důsledku komunál-

ního vypouštění, zemědělské a průmyslové činnosti 
• posilovat retenční schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových a podzemních zdrojů vody a 

pramenišť a podporovat jejich hospodárné využívání 
• ve stávající i nové zástavbě vymezit dostatečný prostor pro nádoby na odpad a nezbytnou manipu-

laci s odpadem, pokusit se neporušit estetické hodnoty obce Obec rozšiřuje místa pro nádoby na 
sběr tříděného odpadu, postupně jsou tato místa stavebně upravována. 

• do budoucna vzhledem k předpokládanému růstu počtu obyvatel zvážit možnost zajištění rezervy 
pro obnovení (výstavbu) základní školy (např. 1.-4. třída) v obci. Existence školy snižuje nutnost 
každodenní dojížďky do jiné obce, buduje vztah rodin k obci, zlepšuje sociální prostředí apod. 

• vymezení pruhů pro cyklisty, případně zřízení nové cyklostezky mimo hlavní komunikaci vhodnou 
pro každodenní dojížďku v rámci obce a blízkého okolí 

• při lokalizaci záměrů zajistit ochranu přírodních a estetických hodnot v území, respektovat krajinné 
prvky, minimalizovat zásahy do lesních porostů (případně využívat možnosti zalesnění zemědělsky 
nevyužívaných pozemků s ohledem na přirozenou skladbu dřevin) 

• v případě zájmu o výstavbu fotovoltaické elektrárny, preferovat střešní instalace před instalací na 
ZPF. Obec uvažuje o umístění fotovoltaických panelů na budovy obce. 
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• hledat a realizovat programy na zlepšení sociálního prostředí obce, udržování tradic a vztahů obyva-
tel, využívat principů komunitního plánování při realizaci záměrů v obci 

• využití dotačních titulů v programovacím období 2007 až 2013 pro rozvojové aktivity obce 

Záměry 

• návrh přeložky silnice I. třídy Černice (MÚK s D5) - Losiná (MÚK s I/19) zanesený v platných ZÚR 
Plzeňského kraje  

• výstavba cyklostezek (budovat je v rámci mikroregionu), rekonstrukce koupaliště, obnova kluziště,  
• výstavba tělocvičny - hotovo 
• veřejný internet v kulturním domě. 
• soukromé relaxační a sportovní centrum - hotovo. 
• Obec rozšiřuje místa pro nádoby na sběr tříděného odpadu, postupně jsou tato místa stavebně 

upravována. 
• rozšíření vodovodu a plynofikace do ploch určených k nové zástavbě.  
• Obec má v plánu vybudovat pro zásobování vodou vlastní vrty. 
• vybudování 1 domácího tepelného čerpadla. Obec uvažuje o umístění fotovoltaických panelů na 

budovy obce. 
• plánováno zateplení pláště budovy a střechy MŠ 
• záměr v příštích 3 letech - rozšířit kapacity ČOV o cca. 500 lidí.  
• Vybudování chodníku a přechodů při silnici I/20. V rámci rekonstrukce silnice I/20 ŘSD obnova 

chodníků, obrubníků, přechodů pro chodce + veřejné osvětlení 
• přeložky vzdušného vedení NN 

SWOT výroky (obec) 
 
Silné stránky 
Infrastruktura pro sport 
Dostatek míst ve školce - rozšíření školky 
Většina komunikací v obci je nově opraveno – asfaltové silnice 
Vyřešená bezpečnost při vystupování z autobusu v zástavbě (ne na nebezpečnou silnici I/20) 
Údržba zeleně 
Existuje již schválená severovýchodní varianta silnice I/20 
Existence sítí + ČOV 
 
Slabé stránky 
Silnice I/20 přetíná obec  
Separace nově přistěhovaných obyvatel 
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Fotodokumentace 2009 

Kvalitu života obyvatel nega-
tivně ovlivňuje frekventovaný 
průtah silnice I/20 středem 
obce. Především kamionová 
doprava je významným zdro-
jem znečištění ovzduší a hlu-
ku.  
Komunikace fakticky i psycho-
logicky rozděluje obec a vytvá-
ří bezpečnostní riziko pro děti, 
seniory, cyklisty i řidiče. 

Rychle se rozvíjející bytová 
výstavba v nových rozvojových 
plochách nerespektuje původní 
ráz obce, problematické je 
umístění ploch daleko od při-
rozených center obce. Velikost 
stavebních parcel odpovídá 
spíše životnímu stylu měst-
ských obyvatel. V dlouhodo-
bém horizontu se takto konci-
pované plochy mohou pro 
obec stát určitým sociálním a 
technickým břemenem. 

S blízkostí Plzně roste zájem o 
bydlení v obci. Tento zájem se 
projevuje nejen v nových roz-
vojových plochách, ale i ve 
staré zástavbě obce. Zlepšuje 
se údržba a zvyšují se počty 
nově rekonstruovaných domů. 
V zájmu obce by měly být 
vkusně provedené rekonstruk-
ce zachovávající charakter 
lokality. Nutná je úzká spolu-
práce s pověřeným stavebním 
úřadem. 

V minulosti byl venkov svým 
životním stylem orientován 
takřka výhradně na zeměděl-
ství a drobnou řemeslnou vý-
robu. V současnosti plní obec 
spíše obytnou funkci. Dochází 
tak k paradoxním situacím, kdy 
ani v dochovaném tradičním 
selském stavení nelze dle 
územního plánu provozovat 
zemědělskou činnost (chov 
koní). 
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Fotodokumentace 2009 

V obci je zaveden funkční sys-
tém třídění a sběru odpadů, 
chybí však vhodné plochy pro 
umístění odpadových nádob. 
Současný způsob umístění 
poskytuje občanům vysokou 
dostupnost sběrných míst, 
nepůsobí však příliš esteticky a 
nádoby jsou často spíše pře-
kážkou.  
Na dořešení potřebných 
aspektů odpadového hospo-
dářství (režim, umístění, pro-
vedení nádob, sběrný dvůr 
atd.) se mohou podílet sami 
občané pomocí aplikovaných 
metod komunitního plánování. 

Atraktivitu bydlení a rekreační 
potenciál obce zvyšuje vyba-
venost zařízeními pro sport, 
kulturu, rekreaci a volný čas. 
Obec disponuje bohatě dimen-
zovanými sportovišti (fotbalové 
hřiště, kluziště, koupaliště). 
Zdá se však, že modernizace 
těchto sportovišť je nad fi-
nanční možnosti současného 
majitele. Je třeba hledat další 
zdroje financování pro údržbu 
a modernizaci, přilákat na 
sportoviště nové obyvatele 
obce, obyvatele sousedních 
obcí i turisty, navázat rekreační 
plochy na vedení turistických a 
cyklistických tras, atd. 
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Fotodokumentace 2012 

Kvalitu života obyvatel nega-
tivně ovlivňuje frekventovaný 
průtah silnice I/20 středem 
obce. Především kamionová 
doprava je významným zdro-
jem znečištění ovzduší a hlu-
ku. Tento stav trvá i v roce 
2012. 
Komunikace fakticky i psycho-
logicky stále rozděluje obec a 
vytváří bezpečnostní riziko pro 
děti, seniory, cyklisty i řidiče. 

 
Rychle se rozvíjející bytová 
výstavba v nových rozvojových 
plochách je již téměř před do-
končením.  

 
V zájmu obce by měly být 
vkusně provedené rekonstruk-
ce zachovávající charakter 
lokality. Nutná je úzká spolu-
práce s pověřeným stavebním 
úřadem. Tento dům je toho 
jednoznačnou ukázkou. 
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Fotodokumentace 2012 

Údajně dochází k paradoxním 
situacím, kdy ani v dochova-
ném tradičním selském stavení 
nelze dle územního plánu pro-
vozovat zemědělskou činnost 
(chov koní). Není zcela jasné, 
jestli se zde už koně chovat 
mohou, ale minimálně jsou 
vymalováni na domovním štítu. 
Snad nebudou koně místním 
nepříjemně „zavánět“. 

 
V obci je zaveden funkční sys-
tém třídění a sběru odpadů, i v 
minulosti chybějící plochy 
vhodné pro umístění odpado-
vých nádob jsou nacházeny 
také v nové výstavbě. 

 

Atraktivitu bydlení a rekreační 
potenciál obce zvyšuje vyba-
venost zařízeními pro sport, 
kulturu, rekreaci a volný čas. 
Obec disponuje bohatě dimen-
zovanými sportovišti (fotbalové 
hřiště, kluziště…). Na uprave-
nosti zdejší travnaté plochy se 
od roku 2009 nic nezměnilo. V 
pozadí silueta hradu Radyně 
dokresluje jedinečnost celého 
tohoto regionu v okolí této 
památky. 
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Fotodokumentace 2012 
 
Obecní úřad v obci Losiná i s 
nezbytným menším parkovištěm 
pro návštěvníky. 

 
Ochotnické divadlo (Jirásek 
2012) bylo založeno (obnoveno) 
po mnoha letech. V zimě si mo-
hou návštěvníci „divadla“ vzít s 
sebou i brusle a po ochotnickém 
představení se trochu protáhnout 
na místním kluzišti. 

V minulosti chybějící plochy 
vhodné pro umístění odpadových 
nádob jsou nacházeny i v nové 
výstavbě, zde ne příliš vhodně na 
chodníku. 
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Fotodokumentace 2012 

Život za protihlukovou zdí – hluk 
je zde sice podstatně slabší, bě-
hem dne obyvatele pravděpo-
dobně ani neruší, ale obec po-
kračuje i za zdí…zde bohužel 
nejprve velmi obtížně překročitel-
nou hlavní silnicí I/20. 

Ještě že se ploty a protihlukové 
stěny alespoň v létě mohou čás-
tečně schovat za květiny a kve-
toucí stromy a keře. Přesto by asi 
bylo lepší tyto protihlukové zdi 
nemuset navrhovat, aby se zde 
dalo žít bez klapek na uších… 

Dětské hřiště je dobře vybaveno 
na pohybové aktivity dětí (včetně 
lezecké stěny). 
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Fotodokumentace 2014 

Obecní úřad je velmi pěkně 
vyhlížející budova. 

Poslední (platný) územní plán 
zde visí na stěně, aby každý 
příchozí obyvatel věděl, co kde 
je a co se chystá. 

 

V této kanceláři vyzdobené 
nejen praporem a znakem obce, 
ale i leteckým snímkem, se 
diskutuje o místních problémech 
a hledají se ta nejlepší a nej-
schůdnější řešení. 
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Fotodokumentace 2014 

Protože se obec Losiná účastní 
sběru a třídění odpadu, dostává 
obecní úřad osvědčení, aby 
věděli, jakým dílem přispěla 
jejich obec k snížení problému 
s oteplováním naší planety Ze-
mě.  

Možná, že by ale stálo za to, 
s osvědčením poslat i vysvětle-
ní, jak se k daným číslům do-
spělo a jaké je porovnání 
s ostatními obcemi v okolí 

 

Jedno z míst sběru tříděného 
odpadu v obci. Můžeme zde 
vidět i nově přidaný kontejner 
na oblečení. 

 

Další místo sběru odpadu u 
protihlukové stěny. Opět krásně 
upravené, čisté a s dostatkem 
prostoru pro manipulaci. 
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Fotodokumentace 2014 

Čerstvě opravená silnice ve-
doucí ke koupališti. Bohužel už 
nezbylo místo pro chodník. 

 

Také místní koupaliště se po-
stupně rekonstruuje. Částečně 
už jsou opravené hráze a 
v plánu je rekonstrukce dna. 
Kromě příjemné klidné polohy 
zde lidé jistě ocení také vzrostlé 
stromy, které poskytují dostatek 
stínu. 

 

Také sportovní areál i 
s lavičkami pro diváky sledující 
sportovní zápasy na zelené 
ploše prošel částečnou rekon-
strukcí. 
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Fotodokumentace 2014 

Dětský koutek je nezbytný.  

Zde se zase baví dospělí a to i 
v případě, že prší. Ta vůně 
z pečeného masa se bohužel 
k záběru už nedá přidat. 

 

Kulturní dům pro 500 osob, 
parkoviště je sice poměrně vel-
ké, ale snad budou místní při-
cházet (i odcházet) na zábavu 
po svých… 
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Fotodokumentace 2014 

Přejít hlavní silnici je opravdu 
„tvrdý oříšek“ a pokud se ještě 
musím ohlížet i na „neposedné“ 
děti, tak to je třeba svatou trpě-
livost (a nebo vést silnici jinu-
dy…). 

 

Jedno auto za druhým… 

 

Romantické místo a milý foto-
grafický objekt – necky. Ta kola 
ale evokují dobu, kdy se jezdilo 
s koňmi a fůrou sena na zimu… 
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Fotodokumentace 2014 

Nově opravené silnice včetně 
obrubníků a parkovacích míst 
v části obce za potokem. 

 

Kvalita prací je výborná. Krajni-
ce umožňují i úklid a zbavení 
silnice průjezdy aut zviřovaný 
prach. 

Zde se podařilo do ulice vměst-
nat i parkovací místa. 
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Fotodokumentace 2014 

Nová část Losiné – občas by se 
asi patřilo zbavit se zeleně tam, 
kde nepatří. 

 

Na tomto obrázku je patrné, jak 
se dá množství zeleně v obci 
opticky zvětšit, když fotograf 
komponuje svůj záměr z bez-
prostřední blízkosti vysázené 
zeleně. 

Dva romantické záběry – nová 
fasáda doplněná popínavými 
rostlinami a krásnou zahrádkou 
v popředí a záběr místní kaplič-
ky přes záhonek afrikánů. 
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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:   Losiná                                  
 
 
Dotazník vyplnil:  Jméno a příjmení: Miloš Černý 
   Funkce: starosta 
   Mail: starosta@losina.cz 
   Telefon: 377 916 216,  734 612 012 
 
 
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       

Silnice I/20 – velmi frekventovaný průtah této mezinárodní trasy. 
3. černé skládky  X     

Kolem bývalého kravína a na sjezdu k chatové osadě Kouty. 
4. staré ekologické zátěže nebo tzv. brownfields    X   

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

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

z dopravy  X     



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

30 

P.č. Problémy Ano Ne Nevím 

z výroby       
jiný zdroj, jaký?       

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

................................................................................................... 
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       
autobusová doprava o víkendech  X     

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

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

na kterém úseku silnice? 

V obci na všech křižovatkách silnice I/20 s místními komunikacemi. Nad obcí křižovatka silnic I/20 
s I/19 a ve směru na Plzeň na křižovatce I/20 u APB. 

8. nezajištěné sociální služby občanům obce: 
neexistence soc. zařízení nebo služeb v obci či blízkém okolí       
nedostatečná kapacita soc. zařízení nebo služeb pro občany obce  X     

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

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

nadbytečná kapacita škol (zavřená místní škola…)    

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

................................................................................................... 
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       
příliš velká (působí problémy s nedostatečnou infrastrukturou, v soudržnosti 
obyvatel…)  X     

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

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

jaké? 

Při dalším rozšíření bytové zástavby bude nutno zvětšit kapacitu ČOV. 
14. nedostatečná, nevyhovující infrastruktura: 

silnice  X     
železnice       
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P.č. Problémy Ano Ne Nevím 

vodovod       
ČOV       
kanalizace       
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 
Silnice I/20 přetíná obec. Nutnost co nejrychleji zbudovat její přeložku, tedy 
obchvat schválenou severovýchodní variantou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


