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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: Nezvěstice 

Souhrn informací o obci 

Poloha a 
charakter: 

Obec se nachází v jižní části území SO ORP Plzeň cca 15 km jihozápadně od cen-
tra krajského města v malebném prostředí údolí řeky Úslavy. Obec je příjemným 
místem pro bydlení a rekreaci (údolí Úslavy), bez významného narušení průmyslem 
a s velmi dobrou dopravní dostupností na železniční trati a silnici I/19, která však 
prochází zastavěnou částí obce se všemi negativními důsledky. Obec disponuje 
základní infrastrukturou, občanskou vybaveností i bohatou nabídkou služeb. 

Rozloha: 640,8 ha 

Obyvatel-
stvo: 

1373 obyvatel (v r. 2007), 1454 obyvatel (v r. 2011) 
mezi lety 1997 až 2007 došlo ke snížení o 0,1 % 
mezi lety 2001 až 2011 došlo ke zvýšení o 8,8% 
1437 obyvatel (v 06/2014) 

Bytový fond 

364 domů, 562 bytů (v r. 2001) 
184 neobydlených domů (14,7 %)  
Poměrně vysoký počet dokončených bytů v letech 2001–2007 (23)  
Mnohé z rekreačních objektů jsou v posledních letech přebudovávány k bydlení. 
404 domů (v r. 2011), z toho neobydlené 62 (18,1%) 
548 trvale obydlených bytů (v r. 2011) 
24 dokončených bytů v letech 2007 – 2011 
Rozšíření ploch na bydlení. 
Nárůst obyvatel r. 2012 – 1455 obyvatel. 
Nárůst bytů r. 2012 – 618 bytů. 
Od r. 2001 – postaveno 48 nových RD, tím se zvýšil počet domov ČOV na 59. 

Vymezení 
ploch pro 
bydlení a 
podnikání 

plochy pro podnikání: Nezvěstice-sever – za nádražím a v místě JZD (Alimex) - 3,2 
ha, v záměru další plochy pro podnikání 3,7 ha 
plochy pro bydlení: Nezvěstice, Olešná, Malá Strana, u nádraží - 6,5 ha (smíšená 
zóna – bydlení a drobné podnikání), v záměru další plochy pro bydlení 7,1 ha - vy-
mezené plochy jsou v soukromých rukou a je na vlastnících pozemků, kdy dojde k 
výstavbě. 
plochy pro rekreaci: Nezvěstice, Varta, Pod Zámečkem, Na Vršku 

Vodovod 

ano, napojení 60 % domácností 
ostatní vlastní studny (klesá hla-
dina spodní vody),  
vlastní zdroj vody - vrt hloubka 
18,5 m a odběr povrchové vody z 
potoka Bradavy s následnou 
úpravou, 
v záměru rozšíření vodovodu na 
střed obce Nezvěstice, Na Vršek, 
v Olešné 
vodojem Na Vartě a úpravna vody 
na Malé Straně. 
Stav: velmi dobrý – po generální 
rekonstrukci Pokrytí území obce: 
76% 

Základní 
škola 

ano (kapacita 290 školáků/2014) 
Přípravné práce na zkapacitnění 
prostor ZŠ a MŠ – půdní vestav-
ba a přístavba. V 06/2014 se 
zajišťují dotace na stavbu 
ZŠ – připravujeme zvýšení počtu 
tříd a odbor. učeben půdními 
vestavbami dvou budov a sou-
časně modernizaci (mimo jiné 
bezbariér. vstup) a rozšíření zá-
zemí pro pedagogy a personál. 
Územní řízení proběhlo v roce 
2012. 

Plynofikace 

ano, celá obec Nezvěstice a 
Olešná 
Stav: velmi dobrý Pokrytí území 
obce (%): 90% 

Mateřská 
škola 

ano (kapacita 90 dětí/2014) 
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Kanalizace 

ano, 90 % obyvatel – jednotná 
kanalizace (7 výpustí)  
v záměru předělání současné 
kanalizace na dešťovou a vybu-
dování oddílné splaškové kanali-
zace 
Stav: nevyhovující Pokrytí území 
obce (%): 70% 
Kanalizace: dešťová / splašková – 
v současnosti společná 
 

Zdravot-
nické zaří-
zení 

Ano  
Základní zdravotní péče je za-
bezpečena. 
Zdravotní středisko – ordinace 
praktického lékaře pro dospělé, 
zubní ordinace, dětský lékař, 
gynekologie, fyzioterapie včetně 
lékárny 

ČOV 

centrální ČOV zatím není vybu-
dována, 
3 samostatné ČOV 
střed obce 2x PESL 25 
u DPS – BC 35, Olešná „SBR 
reaktor“, dále 34 domovních ČOV 
(z toho zhruba 80 % žumpy a 
jímky k vyvážení a 20 % biologic-
ké čistírny) 
3 lokální (Olešná bytovky a řad. 
domky, ZŠ a restaurace, Dům 
klidného stáří) 
Od r. 2001 – postaveno 48 no-
vých RD, tím se zvýšil počet do-
mov ČOV na 59. 
V případě přiznání dotace bude 
zahájena stavba centrální ČOV 
(1100 EO) a kanalizace – I. etapa 
– pokrytí cca 75 % obce 

Sociální 
zařízení 

Dům s pečovatelskou službou 
V obci jsou velice dobře zabez-
pečeny sociální služby. 
Sdružení zdravotně postižených 
PK - sociální poradenství 
Domovinka – poskytování sociál-
ních služeb 
Dům klidného stáří (DKS) – byto-
vý dům pro seniory a zdravotně 
postižené (kapacita 20 bytů, cca 
40 osob) 
 

OZE MVE „ve Mlýně“, fotovoltaické elektrárny soukromé – 1x střešní instalace, 1x na 
travním porostu za obcí 

Občanská 
vybavenost 

obchody, lékárna, pošta, mateřská škola, základní škola, hostinec, ordinace praktic-
kého lékaře, zdravotnické zařízení, knihovna, místo veřejného přístupu k internetu, 
připojení vysokorychlostního internetu (ADSL, Wi-Fi, kabelové rozvody), chodníky, 
veřejné osvětlení, obecní rozhlas, klubovny spolků, společenské centrum a kulturní 
sál, dětský koutek a dětská hřiště, fotbalové a volejbalové hřiště, místo ke koupání, 
tělocvična a víceúčelová hala Sokol 
sportovní hřiště: ano (stadion s atletickou 400m dráhou, hřištěm na kopanou a hasič-
ské sporty, víceúčelovým hřištěm s umělou trávou – především pro národní házenou, 
víceúčelovým hřištěm s asfaltovým povrchem) – dokončuje se jeho revitalizace včet-
ně ozelenění (06/2014) 
2 dětská hřiště 
Umělá vodní nádrž - rekonstrukce dokončena 
Realizován azylový prostor pro ubytování v případě vyhoření nebo vytopení 

Odpady 

V roce 2007 nízká produkce komunálního odpadu (162,1 kg na obyv./rok) 
poměrně nízká míra separace odpadů (15,7 %), roste separace tříděných odpadů, v 
průběhu roku je zajišťován sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu, zatím 
není sběrný dvůr, biomasa se skladuje na pozemcích Alimexu. Vybudovány uzavře-
né prostory pro ukládání odpadu (i pro chataře a obyvatele ostatních obcí v okolí). 

Voda 

HEIS VÚV T.G.M., 2004: rizikový ekologický a chemický stav útvarů povrchových 
vod na celém území obce 
HEIS VÚV T.G.M., 2012: na většině území platí stejný stav útvarů povrchových vod 
+ malá část je hodnocena jako potenciálně rizikový stav 
HEIS VÚV T.G.M., 2011: u útvarů podzemních vod se předpokládá nedosažení dob-
rého stavu 
HEIS VÚV T.G.M., 2006: Q100 Úslavy a Bradavy v zastavěné části obce 
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ÚAP, 2012: Q100 Bradava (5,42 ha), ostatní vodní toky (54,32 ha) 
řeka Úslava nepředstavuje významné ohrožení, měl by být zachován přirozený cha-
rakter toku 
Olešenský potok vyplavil v minulosti část obce Olešná, v blízké minulosti prováděné 
protipovodňové úpravy toku byly již ukončeny. 

Ovzduší 

ČHMÚ, 2006: překročení cílového imisního limitu pro BaP na 15 % území obce 
ÚAP, 2012: data za r. 2010 – nedošlo k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví 
subjektivně vnímáno jako mírně znečištěné vlivem silniční dopravy a sezónně vytá-
pěním domácností, je rozšířeno vytápění plynem. 
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: 496 ha (77 % z celkové plochy) 
ČSÚ, stav k 31. 12. 2011: 496 ha (77,1 % z celkové plochy) 
ÚAP, 2008: 371,8 ha ZPF v I. a II. třídě ochrany (65,2 %) 
ÚAP, 2012: 449,0 ha ZPF v I. a II. třídě ochrany (78,8 %) 

Ložiska ne-
rostných 
surovin 

bez výskytu 

Poddolované 
a sesuvné 
plochy 

nevyskytují se 

Přírodní 
hodnoty pro-
středí 

ČSÚ, 2008: nízká lesnatost – 8,4 % (54,6 ha), kůrovcové kalamity – náhradní výsad-
by 
ÚAP, 2011: plocha lesa 54,6 ha 
ÚAP, 2012: lesnatost 8,5% (54 ha) 
ČSÚ, údaje k 31. 12. 2007: území málo ekologicky stabilní 
ÚAP, 2012: území málo stabilní 
ÚAP, 2008: Natura 2000 – EVL Bradava, na části území je přírodní park Kornatický 
potok, přítomnost RBK, LBC 
Výsadba zeleně na obecních prostranstvích a zalesnění nevyužitých ploch – v sou-
časnosti i budoucnosti  - pokáceno cca 60 topolů a vysázeno cca 90 nových stromů 
ÚAP, 2012: Natura 2000 – EVL Bradava, na části území je přírodní park Kornatický 
potok, přítomnost LBC, LBK, RBK 

Kulturní 
hodnoty 
území 

nemovité památky: tvrz – tvrziště, kostel Všech svatých, kříž, venkovská usedlost: č. 
p. 11, č. p. 12 (U Havlíčků) 

Podnikatel-
ské prostředí  

SLDB, 2001: lehce nadprůměrná míra zaměstnanosti v rámci SO ORP (69,8 %) 
MPSV: nízká průměrná roční míra nezaměstnanosti v letech 2005-2008 – 2,6 % 
MPSV: průměrná roční míra nezaměstnanosti v letech 2008 – 2011 – 3,47 % 

Prostředí pro 
turistický 
ruch 

umělá vodní nádrž, sportovní areál, řada rekreačních chat podél řeky 
cyklotrasy č. 2125 a 31 
značená turistická trasa 
obec aktivní v rámci mikroregionu Radyně a MAS Aktivios 

Obslužnost 
hromadnou 
dopravou 

dobrá četnost spojení hromadou dopravou v pracovních dnech i o víkendech, vyho-
vující železniční i autobusová doprava 

Územní plán 

Stav 2014: 
platné: 
Územní plán obce Nezvěstice, účinný od 19. 3. 1994 
pořizované: 
Územní plán Nezvěstice, schváleno zadání ÚP, bude zahájeno pořizování návrhu 
ÚP 
V současnosti (06/2014) se zpracovává 1. návrh ÚP. 
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Závady (urbanistické, dopravní a hygienické) Ohrožení v území 

• nevhodné funkční využití ploch: areál Alimex – bývalý 
sklad tekutých hnojiv, možnost smíšené výstavby - 
provoz bude ukončen v horizontu roku 2020 

• průtah silnice I. třídy zastavěným územím – vysoká in-
tenzita dopravy, především nákladní – zpracována 
EIA (06/2014)  

• nehody - nepozornost řidičů kamionů z důvodu ome-
zeného průjezdu pod viaduktem. 

• obchvat obce – schválena severní varianta, která jde 
zcela mimo obec 

• vedení komunikace I/19 v bezprostřední blízkosti školy 
a školky  

• hluk z dopravy – silnice I/19 
• úrovňové křížení silnice I. třídy se železnicí, snížená 

světlost viaduktu 
• pokles hladiny vody v domácích studnách 
• rizikový ekologický a chemický stav útvarů povrcho-

vých vod na celém území obce 

• Q100 Úslavy a Bradavy v obci 
– představuje pouze mírné 
povodňové ohrožení 

• potok Olešná představuje 
povodňové ohrožení pro 
část obce 

• znečištění povrchových vod 
• vysoká intenzita dopravy 

zvyšuje riziko dopravní ne-
hody 

• stará ekologická zátěž areál 
Alimex 

 

Legenda: Nezvěstice – problémy a závady 
06/2014 
 

1. Vyřešeno – nebezpečná křižovatka 
2. nevhodné parametry železničního 

podjezdu u silnice I/19 (snížená 
světlost, šířka) 

3. průtah silnice I/19 centrem obce, 
hluková a emisní zátěž, snížená 
bezpečnost  

4. brownfields – SEZ v areálu Alimex 
5. teoretické riziko negativních vlivů 

průmyslové zóny (autolakovna) na 
plánovanou plochu pro bydlení za 
nádražím 

6. pohledová závada – neesteticky 
působící panelové domy  

Q – záplavové území Q100 Úslavy 
Poznámka: body, které jsou v porovnání s 
dokumentem z roku 2009 nebo 2012 vypuš-
těny – byly v průběhu doby vyřešeny (bod 
č.1) 

Potenciální problémy dalšího rozvoje obce 

• růst intenzity dopravy na stávajících (kapacitně i technicky nevyhovujících) silnicích – riziko růstu 
počtu dopravních nehod a zhoršení stavu životního prostředí v obci  

• realizace obchvatu silnice I/19 
• obchvat obce – schválena severní varianta, která jde zcela mimo obec. 
• fragmentace krajiny přeložkou silnice I/19 
• (ne)realizace návrhů na modernizaci a elektrizaci železniční tratě č. 175 a č. 190 
• nárůst emisí z plošných zdrojů (vytápění domácností) v důsledku používání nešetrných technologií 

spalování a spoluspalování komunálního odpadu 
• zvýšený výskyt podkorního hmyzu ve smrkových lesích - kůrovec 
• vyšší zábory zemědělské půdy v případě zvýšení tempa nové výstavby 
• obec nemá vlastní pozemky, spekulace nebo neochota k prodeji pozemků soukromých vlastníků 

může brzdit rozvoj bydlení v nových rozvojových plochách 
• nedostatečná kapacita ČOV a kanalizace 
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Návrhy a doporučení pro územní plánovaní a rozhodování v území 

• odstranit bodové dopravní závady a negativní vlivy provozu silniční motorové dopravy – křížení se 
železnicí  

• realizovat přeložku I/19 (obchvat) s minimalizací vlivů na životní prostředí, zdraví obyvatel v obci a 
pokud možno zachovat prostupnost a průchodnost krajiny pro zvěř, potřeby zemědělství a rekreaci  

• rozšíření infrastruktury pro zásobování obce vodou a napojení zbývající části obce 
• dobudování a modernizace infrastruktury pro čištění odpadních vod  
• posilovat retenční schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových a podzemních zdrojů vody a 

pramenišť a podporovat jejich hospodárné využívání 
• zajištění kapacit pro sběr, třídění a recyklaci odpadu – technický dvůr 
• najít vhodný způsob na využití bioodpadu v obci (např. mobilní kompostování, komunitní komposto-

vání…) 
• při lokalizaci záměrů zajistit ochranu přírodních a estetických hodnot v území, respektovat krajinné 

prvky a zajistit jejich ochranu, především využívat stávajících ploch, které jsou již vyjmuty ze ZPF a 
minimalizovat zábory zemědělské půdy s vysokým stupněm ochrany nebo vysokou bonitou, neztě-
žovat zemědělské hospodaření  

• vymezit vhodné plochy pro výsadby veřejné zeleně 
• dobudování chodníků (Malá Strana) 
• modernizace tratě č. 175 a tratě č. 190 jako předpokladu zavedení integrálního taktového grafikonu, 

modernizace rektifikací oblouků pro zvýšení traťové rychlosti a úplné zdvoukolejnění tratě (viz ZÚR 
PK) 

• rekonstrukce a budování zařízení pro sport a volný čas 
• příprava pozemků pro bydlení ve spolupráci s vlastníky 
• zvážit vymezení a budování nových značených cyklistických tras 
• koncepční řešení rozvoje rekreačních areálů, chatových oblastí, apod. 
• zachovat přirozený charakter toku řeky Úslavy s volnou nivou a meandry, neumísťovat zástavbu a 

neprovádět necitlivé zásahy do toku 
• revitalizace Olešenského potoka provést přírodě blízkým způsobem, zachovat charakter toku, bře-

hové porosty apod. Hotovo v roce 2012. 
• obnovit funkčnost koupaliště, zajistit bezpečnost, údržbu, modernizaci, hledat další zdroje financo-

vání, kvalitou nabízených služeb přilákat více obyvatel i nové návštěvníky, např. ze sousedních ob-
cí, rekreanty i turisty, navázat rekreační plochy na vedení turistických a cyklistických tras atd. nebo 
zvolit jiné vhodné využití 

• spolupracovat s jinými obcemi při rozvoji cestovního ruchu a řešení dalších problémů (např. v rámci 
mikroregionu Radyně) 

• hledat a realizovat programy na zlepšení sociálního prostředí obce, udržování tradic a vztahů oby-
vatel, využívat principů komunitního plánování při realizaci záměrů v obci. 
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Záměry 

• přeložka silnice I/19: Losiná (MÚK s I/20) – Nezbavětice – Nezvěstice (dle ZÚR PK)  
• Obchvat obce – schválena severní varianta, která jde zcela mimo obec. 
• modernizace rektifikací oblouků pro zvýšení traťové rychlosti a úplné zdvoukolejnění železniční tratě 
č. 190 Plzeň – Horažďovice – České Budějovice (dle ZÚR PK), světelné přejezdy. 

• vymezení ploch pro podnikání 3,7 ha a ploch pro bydlení 7,1 ha – v 06/2014 probíhá 
• vyrovnání převedení části pozemků mezi katastry s obcí Šťáhlavy za účelem vyrovnání hranic – 

KPÚ dokončeny k 30.3.2014 
• najít vhodné funkční využití pro areál Alimexu (podnikání, bydlení…) – probíhá v rámci nového ÚP 
• přestavba současné jednotné kanalizace na dešťovou a vybudování oddílné splaškové kanalizace 

včetně centrální ČOV pro 1100 EO (ekvivalentních obyvatel) za cca 84 mil Kč. Žádost o dotaci na 
OPŽP podána. 

• rekonstrukce sportoviště – proběhla 
• revitalizace Olešenského potoka - byly dokončeny protipovodňové úpravy - 2012. 
• realizace pozemkových úprav v kú Nezvěstice - dokončeny k 30.3.2014 
• zahájení prací na dalších protipovodňových opatřeních 
• cyklostezka Radyně – Kozel – Nezvěstice – Spálené Poříčí - Brdy 
• přestupní terminál pro Plzeň – Budějovice – Brdy 
• vybudování optického kabelu 
• podzemní vedení VO + nové světelné body ve středu obce 
• protipovodňové záměry v souvislosti s KPÚ (polder u silnice I/19) 
• na silnici I/19 lepší označení u školy – blikající světla, výstražné tabule 
• ochrana proti hluku – protihluková okna (obytné budovy, škola) 
• zdvojení vysokého napětí 
• instalace výstražné tabule na silnici u hřiště: „Možnost posledního otočení před nízkým mostem“ 

SWOT výroky (obec) 
 
Silné stránky 
Nadstandardní vybavení pro sport a rekreaci 
Vyřešení problematiky odpadů 
Nadstandardní občanská vybavenost 
Dobrá dopravní obslužnost 
Minimální ohrožení obyvatelstva i škod na majetku při záplavách 
 
 
Slabé stránky 
Tranzitní doprava 
Těžká doprava do areálu Alimex 
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Fotodokumentace 2009 

 
Příkladná péče o seniory se v 
mnohých případech neobejde 
bez výstavby specializovaných 
zařízení. V Nezvěsticích archi-
tekt a investor zvolili moderní a 
funkčně jednoduché řešení. 
Budova je umístěna v centrální 
obytné zóně a subjektivně ji 
chybí snad jen vhodná zeleň.  

 
Nezvěstice jsou jednou z mála 
obcí SO ORP Plzeň, kde ne-
dochází k intenzivní výstavbě 
bydlení na zelené louce. Sou-
časná zástavba plynule nava-
zuje na stávající nebo vyplňuje 
proluky. 
Obec nemá tendenci trpět 
některými suburbanizačními 
projevy a udržuje si ucelený 
charakter zástavby. 

Kvalitu života obyvatel nega-
tivně ovlivňuje průtah silnice 
I/19 intravilánem obce. Přede-
vším kamionová doprava je 
významným zdrojem znečiště-
ní ovzduší a hluku.  
Komunikace vytváří bezpeč-
nostní riziko pro děti (v blízkos-
ti školy a školky), pro řidiče (na 
nepřehledných křižovatkách), 
cyklisty a seniory (při přechá-
zení). Mimoúrovňové křížení 
silnice se železnicí je rovněž 
technicky nevyhovující. 
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Fotodokumentace 2009 

 
Olešenský potok v minulosti 
vyplavil část Olešné. Protipo-
vodňová opatření, která na 
toku v současnosti probíhají, 
nesporně zvýší ochranu bez-
prostředně ohrožených objek-
tů. Nicméně protipovodňová 
ochrana by se neměla proje-
vovat jen ve zpevňování jezů a 
břehů, ale měla by být pojímá-
na v širším kontextu, např. v 
zavádění přírodě blízkých 
opatření v rámci celého povo-
dí. 

 
V obci se nachází bohatě di-
menzované koupaliště. Mo-
dernizace areálu, ale hlavně 
jako provoz a údržba je značně 
finančně náročná. Je třeba 
hledat další zdroje financování, 
kvalitou nabízených služeb 
přilákat více obyvatel i nové 
návštěvníky, např. ze soused-
ních obcí, rekreanty i turisty, 
navázat rekreační plochy na 
vedení turistických a cyklistic-
kých tras atd. 

 
O provozování drobných ob-
jektů občanské vybavenosti 
(na obrázku bývalý obchod v 
Olešné), zdá se, není velký 
zájem. Může proto dojít k mé-
ně obvyklému náhradnímu 
využití, jako je přestavba ob-
jektu nejspíše na bydlení. 
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Fotodokumentace 2012 

 
Na domu s pečovatelskou 
službou se nic zvláštního ne-
stalo, proto byl tento obrátek 
nahrazen historickým mlýnem 
(dnes mlýnem na krmné smě-
si).  

 
 
Nezvěstice jsou jednou z mála 
obcí SO ORP Plzeň, kde ne-
dochází k intenzivní výstavbě 
bydlení na zelené louce. Toto 
tvrzení z roku 2009 by měl 
dokladovat letecký snímek, 
pravděpodobně pořízený v 
roce 2012.  
 

 

Kvalitu života obyvatel nega-
tivně ovlivňuje průtah silnice 
I/19 intravilánem obce. Přede-
vším kamionová doprava je 
významným zdrojem znečiště-
ní ovzduší a hluku.  

Na to si však asi už většina 
obyvatel zvykla. Je otázka, jak 
se vyrovnávají obyvatelé s 
pohledem na zásobníky (prav-
děpodobně kapalných hnojiv) v 
těsné blízkosti rodinných dom-
ků. 
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Fotodokumentace 2012 

Olešenský potok v minulosti 
vyplavil část Olešné. Protipo-
vodňová opatření, která na 
toku byla současnosti dokon-
čena (2012) včetně brodu i pro 
osobní automobily (jen v pří-
padě nezvýšeného průtoku). 
Nicméně stále platí, že proti-
povodňová ochrana by se ne-
měla projevovat jen ve zpev-
ňování jezů a břehů, ale měla 
by být pojímána v širším kon-
textu, např. v zavádění přírodě 
blízkých opatření v rámci celé-
ho povodí. 

 
 
V obci se nachází bohatě di-
menzované koupaliště. Čistou, 
upravené vodu se podařilo 
obci zajistit využitím vodáren-
ského pískového filtru, který by 
měl vodu patřičné kvality v 
koupališti zajistit během celé 
plavecké sezony.  

 
 
Na obrázku bývalý obchod v 
Olešné již změnil účel a objekt 
je přestavován k náhradnímu 
využití - přestavba objektu na 
bydlení. 
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Fotodokumentace 2012 

 
Nedaleko od obecního úřadu 
se nachází historická památka 
– zemanská tvrz ze 14. století.  

 
 
Areál bývalého JZD je nyní 
vlastněn fy Alimex a budovy 
stále slouží pro zemědělskou 
činnost.  

 

Kvalitu života obyvatel může 
dále vylepšit i velmi pečlivě 
udržované sportoviště (fotba-
lové hřiště). 
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Fotodokumentace 2012 

 
Blízko okolí nad obcí je místem 
pro louky a pole. Snad jen 
vedení vysokého napětí může 
někomu kazit volný výhled do 
krajiny (údajně je zde „Babi-
šovo panství“).  

 
 
V pozadí je stále obec Nezvěs-
tice, která se rozprostírá nejen 
v plytkém údolí, ale také na 
svazích protějších kopců.  

 
 
Vyhlídka nad mlýnem může 
sloužit k příjemným procház-
kám, kdy už člověk může cítit i 
souznění s přírodou.  
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Vlevo – místní, pravděpodob-
ně před nedlouhou dobou 
opravený kostel, 

Vpravo – obvyklý památník 
obětem 1. i 2. světové války. 
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Fotodokumentace 2014 

Přijíždíme do obce Nezvěstic o 
chvíli dříve, než bylo dohodnuto 
a ihned vidíme v akci relativně 
nový kontejner na využitelné (i 
když použité) oblečení, umístě-
ný, stejně jako ostatní přímo u 
obecního úřadu. 

Domy v těsné blízkosti obecní-
ho úřadu si zachovávají svůj 
klasický vzhled.  

Dříve asi statek, nyní spíše 
rekreační objekt nebo stabilně 
obývaný dům blízko soutoku 
dvou místních toků – tedy jeden 
ze dvou objektů s jistým rizikem 
zasažení povodní většího roz-
sahu. 
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Fotodokumentace 2014 

Vlevo – vchod do obecního 
úřadu společně se vchodem na 
poštu. 

Vpravo – historie obce Nezvěs-
tice. 

Pohled od mostu přes Úhlavu 
směrem k obecnímu úřadu. 

 

Obec realizovala funkční odpa-
dové hospodářství obce a to i 
pro přespolní a chataře. Dostá-
vají k dispozici barevné PE 
pytle, které zase na oplátku 
místo do lesa dávají na jedno 
místo v obci, v lepším případě 
přímo do krytých boxů. 

 
 
 



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

22 

Fotodokumentace 2014 

Další místo separovaného sbě-
ru u hřiště. 

Velkoobjemový kontejner pro 
obyvatele obce u hřiště. 

I v této obci je přítomna fotovol-
taika. V případě, že nezabírá 
kvalitní zemědělskou půdu a 
daňový poplatník zde svými 
daněmi nepodporuje neidentifi-
kovatelné společnosti sídlící 
v daňových rájích, tak určitě 
nelze proti ní protestovat. 
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Fotodokumentace 2014 

Hasičská zbrojnice má před 
svou budovou dostatek prostoru 
pro výjezd požární techniky. 

Nezvykle veliké parkoviště před 
místním, stále se vylepšujícím 
koupalištěm. 

Zrenovované koupaliště. To 
vpravo – dětské už má i prove-
den nátěr v jasně modré barvě, 
takže to opticky velmi vylepšuje 
pohledový vjem. 
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Fotodokumentace 2014 

Technologie filtrace, které byla 
před 2 lety právě dovezena – 
písková filtrace vstupní vody 
byla umístěna do dřevěného 
domku i s další technologií. 

 

Šesticestný ventil na cirkulační 
filtraci sice vypadá poměrně 
složitě, ale musí zvládnout více 
technologických kroků od filtra-
ce cirkulační vody v bazénu až 
po zpětné čistění pískových 
filtrů při jejich zanesení. 

Hřiště v Nezvěsticích je stále 
„opečováváno“ a rozrůstá se o 
další hřiště a možnosti dalších 
aktivit (včetně hasičského spor-
tu). Novinkou je taky nadstan-
dardní ozelenění celého areálu. 
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Fotodokumentace 2014 

Upravená sportoviště snad vy-
táhnou obyvatele od jejich za-
hradních grilů, bazénů a televi-
ze s brambůrky. Zdravý životní 
styl je heslo dne, které na nás 
stále „útočí“.  

Na své si přijdou i diváci, kteří 
mají k dispozici i krytou tribunu. 

Revitalizace zeleně v prostoru 
vhodném ke běhání na přírod-
ním povrchu. 
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Fotodokumentace 2014 

Revitalizace zeleně. 

Revitalizace zeleně. 

Na těchto místech by se mohlo 
a mělo nacházet parkoviště pro 
auta sportumilovných obyvatel 
obce i přespolních. 
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Fotodokumentace 2014 

Fotografování kytičkových „ne-
záhonů“ v blízkosti obecního 
úřadu. 

Akční pan starosta neváhal 
zastavit auto a nutné a nezbyt-
né záležitosti vyřídit se členem 
úklidové čety na místě a oka-
mžitě. 

  

Renovovaný kříž na mostě přes 
Úslavu i se zemědělskou tech-
nikou v pozadí. 

Památná cedulka na historické 
události a dobu před 69 lety. 
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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: Nezvěstice                                   
 
 
Dotazník vyplnil:  Jméno a příjmení: Richard GIEBEL 
   Funkce: stavební technik 
   Mail: stavebni.technik@nezvěstice.cz 
   Telefon: 377 891 339 
 
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     
z výroby    X   
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P.č. Problémy Ano Ne Nevím 

jiný zdroj, jaký?    X   

..silnice I. Tř. .19/I 
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   

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

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

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

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

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

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

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

jaké? 

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

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

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

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

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 
Tranzitní doprava. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


