
CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
A HODNOCENÍ KRAJINY 

 
 

 
 

Rozbor udržitelného rozvoje území 
Mokrouše 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prosinec 
2014 – verze 04 
 
ZADAVATEL:  Plzeň, statutární město 
ZPRACOVATEL:  Ekotoxa s.r.o. 
 
 
EKOTOXA s.r.o. 
Fišova 403/7, 602 00 Brno Černá Pole  
tel. 558 900 010, fax 558 900 011, e-mail: emc@ekotoxa.cz 
 



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

2 

 

AUTORSKÝ KOLEKTIV 
 
 
Ing. Jiří Hon 
Mgr. Radim Lokoč, Ph.D. 
Mgr. Zdeněk Frélich 
Mgr. Miroslava Baranová 
Bc. Petr Chroust 
Bc. Tomáš Mühr 
Gabriela Hřivnáčová 
Zdena Adamíková 
 
 
Fotodokumentace 
 
Ing. Jiří Hon (2012, 2014) 
Mgr. Miroslava Baranová (2014) 
Mgr. Radim Lokoč, Ph.D. (2009) 
Bc. Petr Chroust (2009) 
Bc. Tomáš Mühr (2009) 
 
 
Spolupráce statutárního města Plzeň 
 
Ing. Helena Zíbová 
Bc. Edita Černá 
 
 
Tento text pro obec Mokrouše je vykopírován a upraven z původního celkové-
ho dokumentu „RURU obcí ORP Plzeň II – 2014 Final“ pro potřeby obce. 
 
       



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

3 

OBSAH 
 
 
1. ÚVOD ................................................................................................................................................ 5 

2. METODOLOGIE ............................................................................................................................... 5 

3. KARTA OBCE .................................................................................................................................. 7 

Mokrouše .......................................................................................................................................... 7 
4. ZPRACOVATELÉ DOTAZNÍKŮ 2012/2014 .................................................................................. 21 

5. POUŽITÁ LITERATURA A JINÉ ZDROJE .................................................................................... 22 

 
 
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 



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

4 

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: Mokrouše 

Souhrn informací o obci 

Poloha a cha-
rakter: 

Obec leží ve východní části území SO ORP Plzeň, bezprostředně sousedí s obcí 
Tymákov, s níž byla v minulosti spojena. Obec je pro svou polohu mimo hlavní 
dopravní tepny, a přesto v dosahu Plzně, vyhledávaným místem pro klidné bydlení 
či rekreaci. V jižní části obce vzniká nová rozvojová plocha pro bydlení. Přes prud-
ký nárůst počtu nových domů a obyvatel v posledních letech se daří zachovávat 
kompaktnost zástavby a venkovský charakter obce. Zajímavostí obce je dochova-
ný špýchar, který je památkově chráněn. 

Rozloha: 274,9 ha 

Obyvatelstvo: 

201 obyvatel (v r. 2007), 207 obyvatel (v r. 2011) 
mezi lety 1997 až 2007 došlo ke zvýšení o 84,4% 
mezi lety 2001 až 2011 došlo ke z výšení o 40,8% 
220 obyvatel k 1.1.2014 

Bytový fond 

73 domů (2009) 
vysoký podíl neobydlených domů – 10 (16,4 %)  
4 dokončené byty v letech 2001–2007 
 
73 domů (v r. 2011), z toho neobydlené 7 (10,6%) 
68 trvale obydlených bytů (v r. 2011) 
14 dokončených bytů v letech 2007 – 2011 

Vymezení ploch 
pro bydlení a 
podnikání 

rozvojové plochy pro bydlení a rekreaci na území obce jsou dostatečné. Blízkost 
rozvojových zón při dálnici D5 

Vodovod 

ano, napojení 98 % domácností, 
ostatní vlastní studny (postupně pře-
cházejí na veřejný vodovod) 
nový vrt – kapacita dostatečná (vč. 
rezervy pro nové byty) 

Základní škola ne 

Plynofikace ano, napojení 100 % domácností Mateřská škola ne 

Kanalizace Není – připravuje se komplexní řešení Zdravotnické zařízení ne 

ČOV Ne, 9 domovních ČOV (plán - připo-
jení na ČOV v Tymákově) Sociální zařízení ne 

OZE 2 domácí tepelná čerpadla a 2 domácí solární ohřevy 

Občanská vy-
bavenost 

hostinec, připojení vysokorychlostního internetu, chodníky, cyklostezka využitelná 
pro cesty po obci a do práce, přírodní místo ke koupání, obecní rozhlas, klubovny 
spolků, společenské centrum, veřejné osvětlení 
omezené možnosti využití volného času - kultura 
Chybějící chodníky a pruhy pro pěší 

Odpady 
svoz zajišťuje firma Rumpold, je zajišťován také svoz nebezpečného odpadu (1-
2krát ročně), existují 2 sběrná místa, separace odpadů postupně vzrůstá 
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Voda HEIS VÚV T.G.M.: rizikový ekologický a chemický stav povrchových vod na celém 
území obce 

Ovzduší 

ÚAP, 2012: data za r. 2010 – nedošlo k překročení imisních limitů pro ochranu 
zdraví 
subjektivně čisté ovzduší, sezónně kouř z vytápění domácností (jednotlivci). 
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: 248 ha (90,5 % z celkové plochy) 
ČSÚ, stav k 31. 12. 2011: 247 ha (90,2 % z celkové plochy) 
ÚAP, 2008: 11,6 ha ZPF v I. a II. třídě ochrany (4,5 %) 
úbytek zemědělské půdy mezi lety 2001-2008 (4 ha) 
ÚAP, 2012: 14,5 ha ZPF v I. a II. třídě ochrany (5,6 %) 
 

Ložiska ne-
rostných suro-
vin 

nevyskytují se 
 

Poddolované a 
sesuvné plochy 

nevyskytují se 
 

Přírodní hodno-
ty prostředí 

ČSÚ, 2008: velmi nízká lesnatost – 3,4 % (9,3 ha) 
ÚAP, 2011: plocha lesa 9,2 ha 
ÚAP, 2012: lesnatost 3,1% (8 ha) 
ČSÚ, údaje k 31. 12. 2007: území málo ekologicky stabilní 
ÚAP, 2012: území málo stabilní 
2008: probíhá výsadba zeleně na obecních prostranstvích a zalesnění nevyužitých 
pozemků, s tím se počítá i v budoucnosti  
ÚAP, 2012: LBC, LBK 
 

Kulturní hodno-
ty území 

nemovité památky: zemědělský dvůr, z toho jen špýchar, venkovská usedlost: č.p. 
4 
 

Podnikatelské 
prostředí  

SLDB, 2001: lehce nadprůměrná míra zaměstnanosti v rámci SO ORP (70,7 %) 
MPSV: podprůměrná roční míra nezaměstnanosti v letech 2005-2008 (3,6 %) v 
rámci SO ORP 
MPSV: průměrná roční míra nezaměstnanosti v letech 2008 – 2011 – 6,08 % 
 

Prostředí pro 
turistický ruch 

rozsáhlé lesní komplexy za hranicí katastru, klidné prostředí 
cyklotrasa č. 2127 
 

Obslužnost 
hromadnou 
dopravou 

dobrá četnost spojení hromadou dopravou v pracovních dnech 
nedostačující četnost spojení hromadou dopravou o víkendech – není pociťováno 
jako problém 
 

Územní plán 

Stav 2014: 
platné: 
Územní plán sídelního útvaru Mokrouše, účinný od 29. 9. 1995 
Změna ÚPSÚ Mokrouše, účinná od 19. 7. 2001 
pořizované: 
Územní plán Mokrouše – vydán 23. 9. 2014, účinný od 20.10.2014 
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Závady (urbanistické, dopravní a hygienické)  Ohrožení v území 

• místo většího rizika dopravních nehod – v zatáčce nad 
úřadem 

• rizikový ekologický a chemický stav útvarů povrchových 
vod na celém území obce 

• chybí splašková kanalizace (zásadní pro rozvoj bydlení) 
 

• riziko skokového růstu počtu obyvatel, s 
možností změny sociální struktury oby-
vatel obce 

• zábory zemědělského půdního fondu 

• střední kategorie radonového indexu – 
riziko pronikání radonu z geologického 
podloží 

• riziko naddimenzovanosti rozvojových 
ploch pro bydlení – nutno zajistit tech-
nickou infrastrukturu, občanskou vyba-
venost, služby, apod.  

 

 

 
Legenda: Mokrouše – pro-
blémy a závady 06/2014 
 
1. nebezpečný úsek komu-

nikace v centru obce 
2. riziko naddimenzovanosti 

navržených rozvojových 
ploch pro bydlení (vč. 
územních rezerv). Jedná 
se o plochu vlastněnou 
soukromým investorem 
(větší plochy pro bydlení 
jsou řešeny formou re-
zerv). 

Potenciální problémy dalšího rozvoje obce 

• naddimenzované rozvojové plochy vzhledem k současné velikosti obce mohou přinést některé ne-
gativní projevy:  

• vyšší zábory zemědělské půdy v důsledku výstavby  
• narušení urbanistické struktury a architektonického rázu obce a narušení rázu venkovské kra-

jiny, 
• nedostatek veřejné zeleně  
• nedostatečnou kapacitu technické infrastruktury nedostatečnou kapacitu občanské vybave-

nosti (školy, školky, zdravotnická a sociální zařízení) 
• nárůst individuální automobilové dopravy s negativními dopady na bezpečnost a životní pro-

středí obce 
• odlišný sociální status a životní styl nových obyvatel 
• izolovanost některých skupin obyvatel (teenageři, zelené vdovy) 
• absence veřejných prostor, míst k setkávání 

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

• zabezpečení kvalitních zdrojů pitné vody – napojení nového vrtu na vodovod 
• čištění odpadních vod, oddílná dešťová a splašková kanalizace 
• nedostatek pracovních příležitostí – nutnost dojížďky do Plzně  
• zajištění MŠ a ZŠ – ve spolupráci s Tymákovem, resp. Starým Plzencem 
• absence zdravotní péče, sociálních služeb, zajištění volnočasových aktivit pro seniory a mládež 
• nedostatek financí v rozpočtu obce na větší investiční počiny 
• chybí chodníky nebo pruhy pro pěší  
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Návrhy a doporučení pro územní plánovaní a rozhodování v území 

• posilovat retenční schopnosti území (např. výsadbami zeleně), dbát na nenarušení povrchových a 
podzemních zdrojů vody a pramenišť a podporovat jejich hospodárné využívání Nutnost posílení re-
tenční schopnosti území 

• vybudování a modernizace infrastruktury: vodovod a kanalizace a čištění odpadních vod, např. vý-
stavba splaškové kanalizace a napojení na ČOV v Tymákově – finančně problematický požadavek 
vzhledem k velikosti rozpočtu obce, nebo instalace decentralizovaného systému čištění odpadních 
vod, dobudování dešťové kanalizace Nutná modernizace technické infrastruktury (kanalizace, vodo-
vod) 

• zajištění kapacit pro sběr, třídění a recyklaci odpadu  
• vzhledem k celkově nízké lesnatosti území zajistit ochranu stávajících lesních porostů a vhodně 

zvyšovat množství krajinné zeleně (podél zemědělských cest, odvodňovacích příkopů, rozšířit pás 
porostů kolem potoka, vodních ploch, na návětrné straně obce apod. Málo veřejné zeleně 

• ochrana stávající zeleně v intravilánu obce 
• zajistit odpovídající dostupnost nových rozvojových ploch a patřičnou vybavenost technickou in-

frastrukturou  
• zajistit pro obyvatele základní služby (např. ve spolupráci s obcí Tymákov) – pošta, lékař, MŠ, ZŠ… 
• vzhledem k velikosti obce a omezené občanské vybavenosti je potřeba věnovat pozornost negativ-

ním projevům procesu suburbanizace, konkrétně respektovat v rozhodování obce resp. v územním 
plánu následující zásady: Nutnost zamezení možných negativních projevů suburbanizace (požada-
vek při pořizování nového ÚP) 

• v územním plánu jasně definovat směr rozvoje, kam se obec má nebo nemá ubírat, neprová-
dět účelové změny, stanovit limity pro další rozvoj obce 

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

• při nové výstavbě především využívat stávajících ploch, které jsou již vyjmuty ze zemědělské-
ho půdního fondu a minimalizovat zábory zemědělské půdy s vysokým stupněm ochrany nebo 
vysokou bonitou  

• vymezovat další plochy pro bydlení v delších časových horizontech 
• nevymezovat v územním plánu plochy k zastavění, které přímo nenavazují na stávající zá-

stavbu, respektovat kompaktnost zástavby a vhodné napojení na dopravní komunikace 
• předem řešit vliv nárůstu výstavby a počtu obyvatel na kapacitu technické, dopravní a sociální 

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

bezplatný převod na obec) 
• 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 
• hledat a realizovat programy na zlepšení sociálního prostředí obce, udržování tradic a vztahů oby-

vatel, využívat principů komunitního plánování při realizaci záměrů v obci 

Záměry 

• Kanalizace s napojením na ČOV Tymákov 
• Ekofarma 
• Revitalizace přítoku k rybníku, který se při velkých deštích vylévá - rok 2015 
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SWOT výroky (obec) 
 
Silné stránky 
Dobrá dopravní dostupnost (napojení na silnici II/180 a D) 
Blízkost rozvojových zón při dálnici D5 
Čistota ovzduší 
 
 
Slabé stránky 
Nutnost zamezení možných negativních projevů suburbanizace (požadavek při pořizování nového 
ÚP) 
Nutnost posílení retenční schopnosti území 
Nutná modernizace technické infrastruktury (kanalizace) 
Málo veřejné zeleně 
Nedostatek pracovních příležitostí 
Chybějící chodníky a pruhy pro pěší 
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Fotodokumentace 2009 

V obci je dochováno několik 
tradičních selských stavení, 
která dotvářejí příjemnou a 
klidnou venkovskou atmosfé-
ru.  

Naopak některé nemovitosti 
jsou v havarijním stavu nebo 
nejsou obydlené, přestože 
obecně je o bydlení v obci 
značný zájem (dle tempa 
nové výstavby a růstu počtu 
obyvatel). 

O drobné kulturní a sakrální 
památky je v obci pečováno, 
včetně jejich bezprostřední-
ho okolí. Nebylo by však na 
škodu při této péči využít 
služeb odborníků (zahradní 
architekti, památkáři, urba-
nisté atd.). Je tak možno 
vyvarovat se v konečném 
důsledku drobných i zásad-
ních chyb, případných pro-
blémů a nevhodně vynalo-
žených prostředků. 

Na území obce se nenachá-
zejí nevyužité plochy, brown-
fieldy, průmyslové areály 
apod. Je pochopitelné, že 
např. řidič, který potřebuje 
zaparkovat svůj nebo svěře-
ný kamion, nenalezne v obci 
vhodné místo.  

Na hranici katastru obce se 
nachází nevyužitý areál bý-
valých kasáren, který by byl 
po dohodě s Tymákovem 
vhodný jako víceúčelová 
průmyslová zóna pro drobné 
podnikání, skladování, par-
kování atd. 
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Fotodokumentace 2009 

Z hlediska udržitelného roz-
voje je vhodnější minimalizo-
vat zábory zemědělské půdy 
a upřednostňovat novou 
výstavbu a rekonstrukce v 
intravilánu. Novou výstavbu 
je účelné realizovat tak, aby 
respektovala celkový vzhled 
a charakter obce a vnášela 
do prostředí co nejméně 
cizorodých prvků.  

Vzhledem k velikosti obce a 
velikosti navržených a zasta-
vovaných rozvojových ploch 
pro bydlení je potřeba věno-
vat pozornost začlenění 
nové výstavby a příchozích 
obyvatel do života obce, 
dostatečně dimenzovat in-
frastrukturu, občanskou vy-
bavenost, zeleň, parkování, 
odpady atd. 

Fungující hospoda je tradič-
ním místem pro setkávání 
obyvatel. Zvláště v menších 
obcích bez významného 
turistického ruchu bývá eko-
nomicky složité udržet pro-
voz takovéhoto zařízení. 
Pokud se to daří, i např. s 
pomocí obce, je to význam-
né plus pro společenský 
život obce. 
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Fotodokumentace 2012 

V obci je dochováno několik tradič-
ních selských stavení, která dotvá-
řejí příjemnou a klidnou venkov-
skou atmosféru.  

 

Naopak některé nemovitosti jsou v 
havarijním stavu nebo nejsou 
obydlené, přestože obecně je o 
bydlení v obci značný zájem (dle 
tempa nové výstavby a růstu počtu 
obyvatel). Změnila se vzdálenost 
fotografa od foceného objektu, v 
celkovém záběru není detail polo-
rozpadlého vchodu již tak závažný. 

 

Památník obětem 1. i 2. světové 
války v zapadajícím slunci je efekt-
ním zážitkem uprostřed upravené-
ho parku. Od roku 2008 nebo 
2009, kdy byl pravděpodobně par-
čík upraven do soudobé podoby, 
se v roce 2012 změnila jen velikost 
stromů a keřů.  
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Fotodokumentace 2012 

Kamion zde v okamžiku vzniku této 
fotografie (10/2012) právě nestál 
tak jako v 05/2009 a vlastní kaplič-
ka obci velmi sluší… 

 

Výstavba nových domů na rozvojo-
vých plochách se ještě plně neroz-
běhla. 

Pohled na stavební parcely smě-
rem „dolů“ k silnici (zde foto sou-
časně díky slunci nízko nad obzo-
rem i se stínem fotografa).  
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Fotodokumentace 2012 

Fungující hospoda je tradičním 
místem pro setkávání obyvatel. A v 
kombinaci s obecním úřadem pod 
jednou střechou se snad v obci 
nebude sociálně vydělovat skupina 
nových usedlíků z novostaveb.  

Odpadové hospodářství v obci 
funguje pomocí kontejnerů umístě-
ných přímo na hlavní silnici, ale 
zřejmě ani tato skutečnost neohro-
žuje bezpečnost dopravy stejně tak 
jako množství separovaného od-
padu v obci. 

Toto není ukázka opravy chátrají-
cího objektu u hlavní cesty. Spíše 
se chce ukázat na skutečnost, že i 
v dobách dávno minulých se někdy 
stavělo „jednotně“ a domy se lišily 
jen v drobnostech a jednotlivos-
tech. 
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Fotodokumentace 2014 

Obecní úřad s novými okny a 
loučení se s poraněnou paní 
místostarostkou, která nám 
ochotně poskytla všechny po-
žadované informace. Fotogra-
fickou rekognoskaci terénu jsme 
již zvládli svépomocí sami. 

 

Přibylo místo separovaného 
sběru na hlavní silnici středem 
obce pod plochou k výstavbě 
rodinných domů. 

 

Stále se zde něco děje. Přibyly 
další domy a přístupová komu-
nikace dostala jasné obrysy 
v podobě obrubníků. 
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Fotodokumentace 2014 

Výstavba nějakou dobu trvá, ale 
když stavebníci svou práci na 
stavbě domu dokončí, tak se 
obvykle ihned vrhnou do úpravy 
svých pozemků.  

V horní části rozvojové plochy je 
stále ještě volný prostor. 

Zdejší hasiči mají opravdu velmi 
solidní základnu vybudovanou 
teprve nedávno. 
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Fotodokumentace 2014 

V pozadí je další sběrné místo 
tříděného odpadu, ale ta napůl 
rozpadlá zeď tu je už minimálně 
od 10/2012. 

 

Obecní rybník je pronajatý, ale 
to posezení na molu je určitě 
velmi příjemné místo v čase 
letních veder. 

 

Místo vrtu pitné vody musí být 
patřičně zabezpečeno, v tomto 
případě plotem. 
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Fotodokumentace 2014 

Tyto „širé“ prostory by jednou 
měly být prostorem pro ekolo-
gickou farmu. Snad se zde ne-
nechá vyrůst něčemu méně 
ekologickému a pohlednému. 

Romantický záběr na místní 
rybník. 

V budově místního obecního 
úřadu je možné se zbavit ne-
bezpečného odpadu – baterií a 
elektroodpadu. 

Na druhém snímku je téměř 
neznatelný potok, který by měl 
být v dalším období revitalizo-
ván. 
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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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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: Mokrouše                                   
 
 
Dotazník vyplnil:  Jméno a příjmení: Miloslav Fajman 
   Funkce: starosta 
   Mail: obec.mokrouse@seznam.cz 
   Telefon: 603158025 
 
 
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   

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

................................................................................................... 
3. černé skládky    X   

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

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

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

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

z dopravy    X   
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P.č. Problémy Ano Ne Nevím 

z výroby    X   
jiný zdroj, jaký?    X   

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

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

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

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

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

na kterém úseku silnice? 

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

................................................................................................... 
8. nezajištěné sociální služby občanům obce: 

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

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

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

nadbytečná kapacita škol (zavřená místní škola…)  X  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jaké? 

..chybějící splašková kanalizace 
14. nedostatečná, nevyhovující infrastruktura: 

silnice    X   
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P.č. Problémy Ano Ne Nevím 

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

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

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

................................................................................................... 
16. jiné, vypište: 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
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3. Co považujete za silné stránky a co za slabé stránky obce? 

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

 
Silné stránky 

 

 
 

Slabé stránky 
 

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


