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SEZNAM ZKRATEK 
 
 
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line Ěnesymetrická digitální účastnická linka) 
aj. a jiné 
atd. a tak dále 
ČOV čistírna odpadních vod 
č. číslo 
č.p. číslo popisné 
dopr. dopravní 
DPS D m s pečovatelskou službou 
el. elektrické 
EO ekvivalentní obyvatel (problematika ČOVě 
EU Evropská unie 
EVL evropsky významná lokalita 
hl. hlavní 
CHLÚ chrán né ložiskové území 
JV jihovýchod 
JZD Jednotné zem d lské družstvo 
KD kulturní d m 
ks kus 
k.ú. katastrální území 
LBC lokální biocentrum 
MAS místní akční skupina 
MŠ mate ská škola 
MÚK mimoúrovňové k ížení 
MVE malá vodní elektrárna 
MZCHÚ maloplošn  zvlášt  chrán ná území 
MŽP Ministerstvo životního prost edí 
nap . nap íklad 
NATURA 2000 soustava chrán ných území a stanovišť evropského významu 
obč. občanský 
obyv. obyvatel 
OZE obnovitelný zdroj energie  
OZKO oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 
pop .  pop ípad  
PP p írodní park 
Q100 pr tok p i stoleté vod  
r.  rok 
RBC regionální biocentrum 
RBK regionální biokoridor 
RD rodinný d m 
resp. respektive 
SO ORP správní obvod obce s rozší enou p sobností 
st. starý, stavební 
sv. svatý 
SZ severozápad 
ÚůP územn  analytické podklady 
ÚMO ú ad m stského obvodu 
ÚP územní plán 
ÚPD územn  plánovací dokumentace 
ÚSES územní systém ekologické stability krajiny 
vč. včetn  
VTL vysokotlaký, vysokotlak 
VVN velmi vysoké nap tí 
ZD zem d lské družstvo 
zem. zem d lský 
ZPF zem d lský p dní fond 
ZŠ základní škola 
ZÚR PK Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje 
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SEZNAM JEDNOTEK A ZNůČEK 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 vyjád eno jako oxid dusičitý) 
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1. ÚVOD 
 
Jedná se o t etí aktualizaci tohoto dokumentu v pr b hu let 200ř-2016. 
 
Dne 7. 10. 2008 byly mezi objednatelem ĚStatutární m sto Plzeňě a zpracovatelem (EKOTOXA s.r.o.) 
podepsány dv  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 Ě„RURÚ II“ě. 
 
Dne 9. 3. 2012 byla podepsána následná smlouva mezi objednatelem ĚStatutární m sto Plzeňě a 
zpracovatelem (EKOTOXA s.r.o.) na 2. aktualizaci RURÚ 2012 a následn  i na dopracování (aktuali-
zaci) textu pro jednotlivé obce SO ORP Plzeň Ě„RURÚ II“ě. 
 
Minulá smlouva byla v této v ci podepsána mezi objednatelem a zhotovitelem 25. 4. 2014. Charakter 
zprávy op t z stává obdobný jako dv  p edchozí zprávy s tím rozdílem, že fotografování v roce 2014 
nebylo zam eno výhradn  na stejné záb ry, jako byly provedeny v roce 200ř a 2012, ale zejména na 
zm ny, které od roku 2012 prob hly, p ípadn  dále na objekty, které nebyly v p edchozích zprávách 
zachyceny. 
 
Poslední smlouva byla podepsána mezi objednatelem Ě12. 4. 2016) a zpracovatelem (18. 4. 2016). 
Jednalo se zde o „technickou pomoc“ p i zpracování aktualizace ze zákona povinných UůP včetn  
tzv. RURU II obcí SO ORP Plzeň. 
 
 
 

2. METODOLOGIE 
 
 
V následujících tabulkách jsou uvedeny sledované jevy spolu se zjišt nými a potenciálními problémy, 
závadami a ohroženími v území na úrovni jednotlivých obcí SO ORP Plzeň. Nejedná se výhradn  o 
jevy a problémy, které souvisí jen s územním plánováním, za azeny jsou také takové jevy a pro-
blémy, jejichž sledování a ešení je v zájmu udržitelného rozvoje území a s územním plánováním 
souvisejí sekundárn  Ěnap . zm ny počtu obyvatel, sociální problémy atd.).  
 
Východiskem pro výb r sledovaných jev  a problém  obsažených v následujících tabulkách byly 
následující skutečnosti:  
 

 Vybrané hodnocené indikátory z Rozboru udržitelného rozvoje území SO ORP Plzeň 2016, 
p edevším jejich negativní hodnoty (-1 a -2). V p ípad  pot eby jsou uvedeny rovn ž pro-
blémy, jež nebyly v p ípad  konkrétní obce hodnoceny negativn , avšak ovlivňují současný 
stav nebo rozvoj obce Ěnap . vyšší absolutní zábor zem d lské p dy, atd.).  

 Další uvedené problémy a jevy, jež byly v jednotlivých tématech analyzovány a zároveň ne-
byly hodnoceny indikátory Ěnap . hluk, chrán ná území, p dy I. a II. t ídy ochrany, záplavová 
území atd.). 

 Zám ry ZUR a další zám ry s dopadem na sledovaná území obcí v souvislosti s jednotlivými 
ešenými tématy Ěnap . zábor zem d lských a lesních p d silnicemi, technická infrastruktura, 

sociální infrastruktura atd.). 

 Problémy vyplývající z dotazníkových šet ení se zástupci obcí Ěprovedených v 04-05/2016). 

 Problémy zjišt né v terénním pr zkumu a verifikace text  již zpracovaných (06/2016), sou-
časn  byly verifikovány všechny problémy a závady (uvedeny v obrázkuě. 

 ůnalýza širších souvislostí mezi jednotlivými jevy a problémy Ěnap . problematika suburbani-
zace v souvislosti s úbytkem zem d lské p dy a nedostatečnou občanskou vybaveností atd.) 

 
K jednotlivým problém m a jev m jsou dále uvedena konkrétní možná ešení, v p ípad  pozitivních 
jev  také postupy vedoucí k jejich zachování a udržení alespoň v současném stavu Ěnap . zajišt ní 
ochrany p írodních a estetických hodnot p írodních park ě. Problémy Ěnezam stnanost, dopravní 
infrastruktura, rekreace a dalšíě, jež lze ešit pouze na úrovni širšího územn  správního obvodu, regi-
onu, pop . kraje (ne na úrovni jednotlivých obcí), nejsou v kartách pro jednotlivé obce zmín ny. 
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V následujícím textu jsou uvedeny obce SO ORP v abecedním po ádku. 
 
V souvislosti se situací, kdy již 2x aktualizovaný text RURU II obcí SO ORP Plzeň nabyl velikosti cca 
100 MB, jako základ je vzata do nového dokumentu aktualizace základního RURU v roce 2016 s tím, 
že focení problém  i kladn  vy ešených projekt  na území jednotlivých obcí bude navazovat na tento 
rozsáhlý dokument.  
 
Fotodokumentace byla aktualizována, nové snímky byly po ízeny ve dnech 27. 6. – 1. 7. 2016. Fo-
tografie nebyly nijak upravovány a v žádném p ípad  nebyla použita jakákoli technika ke snížení re-
álnosti po ízených snímk  Ěpokud nepočítáme režim fotografování „západ slunce“). 
 
Dotazníky byly v roce 2016 koncipovány obdobn , jako v roce 2014, kdy byly rozší eny o SWOT 
výroky silných a slabých stránek obcí.  
V p ípad , že auto i dotazník  tyto SWOT výroky v dotazníku nevyplnili, byly učin ny kroky k tomu, 
aby na setkáních se starosty byly tyto výroky vy čeny místními pr vodci zpracovatel  dokumentu. 
V p ípad , že se na setkáních k této problematice vzhledem k jejich časovému omezení nedostalo, 
byly SWOT výroky sestaveny zpracovatelem tohoto dokumentu. U SWOT analýz je uvedena infor-
mace, kdo SWOT výroky definoval - obec, zpracovatel, p ípadn  obec i zpracovatel společn . 
 
Dále byly do dotazník  v roce 2016 za azeny další dotazy, které se nov  objevily i v rozší ené struk-
tu e dokumentu:  

 vy ešené problémy od aktualizace RURU obcí SO ORP Plzeň 2014 (resp. 2009) 

 studie, které mají vztah k územnímu plánu 

 rozpočet – výše volných prost edk , o kterých obec m že rozhodovat a použít je na investice 
v mil Kč/rok Ěv p ípad , že tato informace byla k dispozici) 

Současn  byly zpracovány nové p ehledné obrázky s vyznačením vy ešených i identifikovaných pro-
blém  na podkladu dostupných ÚP obcí. 
 
Využití dokumentu - tento základní text celé zprávy je současn  p edán pro pot eby jednotlivých 
starost , kte í mohou tento zpracovaný materiál využít i jinými, netradičními zp soby, nap . jako sou-
hrn vy ešených problém  a dalších projekt  na území obce v rámci voleb.  
 
Poděkování: auto i této zprávy d kují všem, kte í p isp li, každý svým dílem, na zpracování tohoto 
dokumentu. Jednalo se p edevším o pracovníky z odboru územního plánování v Plzni (Ing. Zuzana 
Panznerová, Ing. Jan Kaiser, Ing Petra Štáhlová a Ing. Tomáš Benda) a dále všichni starostové, mís-
tostarostové a p ípadn  další jimi pov ení pracovníci a zam stnanci obcí Ěviz bod 4 této zprávyě, 
kte í se účastnili na vypln ní dotazníku zam eného p edevším na problémy obcí a následn  p ipo-
mínkování tohoto dokumentu včetn  provád ní autor  s doprovodem pracovník  odboru územního 
plánování v Plzni po obcích tak, aby mohl být po ízen fotodokumentační materiál a získány aktuální 
informace o obcích. 
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Obec Chválenice 

Souhrn informací o obci 

Poloha a  

charakter 

Obec Chválenice leží na jihovýchod  území SO ORP Plzeň. Dle správního člen ní k 
obci p ináleží také obce Želčany a Chouzovy. P kné prost edí a nevelká vzdálenost 
Ěp ibližn  15 km od centra Plzn ě činí z obce p itažlivé místo pro bydlení, což se projevu-
je v intenzivní stavební činnosti a r stem počtu obyvatel v obci. Závažným problémem 
obcí Chválenice a Želčany je pr tah frekventované silnice I. t ídy zastav ným územím 
obce p inášející obt žující emise a hluk i snížení bezpečnosti pohybu obyvatel po obci.  

Rozloha 992 ha 

Obyvatelstvo 

660 obyvatel (v r. 2011), mezi lety 2001 až 2011 došlo ke zvýšení o 26,4 % 

668 obyvatel (v r. 2014) 

695 obyvatel (v r. 2015) 

Bytový fond 

222 dom  ĚSLDB 2011ě: 32 neobydlených dom  Ě14,4 %ě, z toho 12 dom  využívaných 
k rekreaci 

244 trvale obydlených byt  ĚSLDB 2011ě 
44 dokončených byt  v letech 2007–2015 

Vymezení 
ploch pro byd-
lení a podni-
kání 

Plochy pro bydlení jsou vymezeny v západní části obce – za kostelem, za obecním ná-
držím ve st ední části obce a sm rem k Farské skále.  
Nové plochy p irozen  navazují na stávající zástavbu, da í se udržovat kompaktnost, 
zastavovány jsou proluky v intravilánu obce. 
Plochy pro podnikání jsou vymezeny v jižní části obce mezi benzínovou pumpou a zá-
stavbou.  
P íliš velká bytová výstavba Ěv současnosti, p edpoklad i v budoucnostiě.  
P ekážky pro rozvoj bydlení - vybudování splaškové kanalizace a ČOV, rozší ení vodo-
vodu na celé území obce (p ist hovalo se hodn  mladých lidí a kapacita nestačíě. 
P ekážky pro rozvoj podnikání - v územním plánu obce vydaném v roce 2010 bylo zm -
n no u podnikání SO Ězóna smíšená obytnáě na BČ Ěbydlení čistéě. 

Vodovod 
ano, napojení 40 % domácností, jinak 
vlastní studny 

Základní škola 

základní škola, ročník 1.-
5.,  

dojížďka d tí do Plzn  a 
Nezv stic (dotováno 
obcíě 

Plynofikace 

ano, celá obec, napojení 96 % domácnos-
tí 
1999 - provedena celková plynofikace v 
Želčanech a Chouzovech  

Mate ská škola 
ano 

Kapacita 24 (+2) d tí 

Kanalizace 
60 % obyvatel napojeno na oddílnou deš-
ťovou kanalizaci 

Zdravotnické 
za ízení 

ne, k dispozici dojížd jící 
léka  

ČOV 

Vybudováno funkční decentralizované 
čišt ní 
5 domovních ČOV, 98 % domácností má 
žumpy, jímky k vyvážení či septiky 

Sociální za íze-
ní ne 

OZE domácí fotovoltaický systém (více systém ) 

Občanská 
vybavenost 

multifunkční za ízení pro kulturu, společenské a sportovní centrum, fotbalové h išt , 
odpočinková místa u obecních rybník , d tské h išt  

dostupné služby v obci Ěmasáže, kosmetika, kade nictvíě 
ve ejné osv tlení  

Odpady 

funguje odd lený sb r odpadu, míra separace postupn  roste, k dispozici jsou i kontej-
nery na bioodpad – kompostování v režii agrodružstva Ěodváží se do kompostárny cca 
30 km vzdálenéě, p ibyl kontejner na op tovn  použitelné od vy. Zvlášť se sbírají baterie 
a elektroza ízení. 
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Voda 

HEIS VÚV T.G.M., 2012: rizikový ekologický a chemický stav útvar  povrchových vod na 
celém území obce  

HEIS VÚV T.G.M., 2011: u útvar  podzemních vod se p edpokládá nedosažení dobrého 
stavu 

n kolik vodních ploch významných pro obec jako rekreační plochy – rybník v centru 
obce Ěryba ení, p íst ešek, koutek pro d tiě, t ňka pod Farskou skálou Ěp írodní lokalita - 
vhodná nap . pro naučnou stezku), horní rybník jako součást plánované sportovn -
rekreační plochy 

vodní Ěpožárníě nádrž nad obecním ú adem 

Ovzduší 

Imisní limity pro ochranu zdraví: 
- nedošlo k p ekročení hodnoty imisního limitu pro PM10 (2010-2014ě, cílového 

imisního limitu pro BaP (2010-2014ě a troposférický ozon Ěr. 2014ě 
Imisní limity pro ochranu ekosystém  a vegetace: 

- nedošlo k p ekročení hodnoty imisního limitu pro NOx a cílového imisního limitu 
pro ozon - AOT 40 (r. 2014) 

Subjektivn  je ovzduší vnímáno jako mírn  znečišt né vlivem silniční dopravy a sezónn  
také vytáp ním domácností – pro vytáp ní využíván plyn (95 % obyvatelstva) a doplň-
kov  d evo (obec zajišťuje dodávky z obecních les ě. 

Zem d lská 
p da 

ČSÚ Ě30. 6. 2016ě: zem d lská p da – 830 ha (83,7 % z celkové plochy obceě 
ÚůP 2016: zem. p da I. a II. t ídy ochrany – 154 ha (18,6 % z celkové zem. p dyě 

Ložiska ne-
rostných suro-
vin 

nevyskytují se 

Poddolované 
a sesuvné 
plochy 

nevyskytují se 

P írodní hod-
noty prost edí 

ČSÚ, 2016: lesnatost 6,6 % (65 ha) 

ÚůP, 2016: území nestabilní - nízký podíl ekologicky stabilních ploch 

ÚůP, 2016: p ítomnost NBK, LBC, LBK 

Farská skála – p írodn  a turisticky zajímavá lokalita (skála a podmáčené plochy s vý-
skytem chrán ných druh  obojživelník ) 

Kulturní hod-
noty území nemovité památky: kostel sv. Martina, fara, venkovská usedlost č.p. 11 

Podnikatelské 
prost edí  

ČSÚ, 2015:  
podíl nezam stnaných osob – 2,66 % 

míra podnikatelské aktivity – 204,3 podnikatel  Ěfyzických osobě/1000 obyv. 

Prost edí pro 
turistický ruch 

dostačující ubytovací a stravovací kapacity, turistická ubytovna 

zajímavá lokalita: Farská skála, cyklotrasy 2128, 2125, značené turistické stezky 

sportovní využití – budoucí sportovní areál, d tské koutky; široké okolí vhodné k cyklotu-
ristice 

Obslužnost 
hromadnou 
dopravou 

dobrá četnost spojení hromadou dopravou v pracovních dnech (ve sm ru na Plzeňě 
nedostačující četnost spojení hromadou dopravou o víkendech 

Územní plán 

Platné: 
Územní plán Chválenice, účinný od 20. 7. 2010 

Územní studie Chválenice – lokalita č. Z2, Z3, Z5 

Po izované: 
Zpráva o uplatňování územního plánu Chválenice v období 2010/2014 s pokyny pro 
návrh zm ny č. 1 ÚP Chválenice v rozsahu zadání této zm ny, má prob hnout ve ejné 
projednání do konce roku 2016 ve v ci zm ny ÚP č. 2 

Studie, které 
mají vztah k 
ÚP 

Obec má zpracované Územní studie Z02, Z03 a Z05 pro nová rozvojová území.  
V katastrálním území Želčan a Chouzov prob hly komplexní pozemkové úpravy. 
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Závady Ěurbanistické, dopravní a hygienickéě  Ohrožení v území 
 pr tah silnice I. t ídy zastav ným územím – zdroj 

hluku a znečišt ní ovzduší, snížení kvality života 
obyvatel a omezení bezpečnosti 

 nedostatečná kvantita podzemních vod Ěčást do-
mácností bez napojení na vodovod využívá vlastní 
studny, které však v delších bezsrážkových obdo-
bích vysychajíě  

 rizikový ekologický a chemický stav útvar  povrcho-
vých vod na celém území obce 

 chodníky podél hlavní komunikace v horní části ob-
ce se nacházejí ve špatném technickém stavu 

 zhoršený stav místních komunikací v obci – za kos-
telem a částečn  na nových plochách pro výstavbu 
zatím nejsou místní komunikace dokončeny 

 Velké komplikace s realizací jakýchkoliv staveb 
v blízkosti komunikace I/20 Ěnáročná administrativa, 
nákladná v cná b emena, složit  ešitelná dopravní 
omezeníě. 

 omezení dopravní bezpečnosti v centru obce 
(I/20) – chybí dostatek p echod  pro chodce, 
místy nevhodné podmínky pro výjezd automo-
bil  ze dvora, není odd lena cyklodoprava, 
vibrace - t žká kamionová doprava m že na-
rušit statiku budov, snížení hodnoty nemovi-
tostí v blízkosti komunikace 

 velikost navržených a realizovaných rozvojo-
vých ploch pro bydlení – riziko zm ny sociální 
struktury obyvatel, nutnost zajišt ní technické 
infrastruktury a občanské vybavenosti 

 znečišt ní povrchových vod 

 realizací plánovaného obchvatu m že dojít k 
narušení lokality pod Farskou skálou plnící re-
kreační funkci, nutno zajistit ochranu stávající 
zelen  a pr chodnost pro p ší a cyklisty ( eší 
ZÚR PK). 

 V místních částech Chouzovy a Želčany do-
chází ke splach m p dy 

 

Legenda: Chválenice – 

problémy a závady 
06/2016 

 
Problémy definovány od 
06/2009 do 06/2016 
 

1. nebezpečná k ižovat-
ka v Želčanech 

2. nebezpečná k ižovat-
ka ve Chválenicích 

3. brownfields - kravín 

4. pr tah silnice I/20 
obcí, emisní a hluková 
zát ž 

6. trasa obchvatu je plá-
nována v blízkosti obyt-
ných a rekreačních ploch 

7. zhoršený stav míst-
ních komunikací nebo 
komunikace ve výstavb  
Ěv nové zástavb ) 

8. dtto 

ř. pohledová závada –
revitalizované panelové 
domy na kraji obce 

10. obdobné jako 
v bodech 7 a 8 

Z - p eložka silnice I/20 
ĚZÚRě 
 

Poznámka: světle modře 
označené problémy byly 
v minulém období vyře-

šeny nebo přestaly být 
chápány jako problémy 
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Potenciální problémy dalšího rozvoje obce 

 nár st intenzity silniční dopravy na komunikaci I/20 m že zvyšovat zát ž obyvatelstva nadm rnými 
emisemi a hlukem, nutnost provád t opat ení na snížení rychlosti vozidel na komunikaci pro snížení ri-
zika dopravních nehod (radar, značeníě 

 v bezprost ední blízkosti komunikace I/20 dochází k fyzické degradaci bytového fondu (vibrace, emise, 
nezájem obyvatel), nemovitosti ztrácí hodnotu a atraktivitu, často pak chátrají 

 fragmentace krajiny p edevším liniovými dopravními stavbami Ěnávrh p eložky I/20) 

 realizací plánovaného obchvatu m že dojít k narušení p írodních hodnot lokality pod Farskou skálou, 
která plní rekreační funkce, nutno zajistit ochranu stávající zelen  a pr chodnost pro p ší a cyklisty (ob-
chvat Chválenic západním sm rem byl zastaven pro jeho investiční náročnost, bude t eba navrhnout ji-
né varianty). 

 nár st emisí z plošných zdroj  Ěvytáp ní domácnostíě v d sledku používání nešetrných technologií spa-
lování a spoluspalování komunálního odpadu 

 výskyt podkorního hmyzu ve smrkových lesích, zm na druhové skladby 

 postupné zastarávání technické infrastruktury, občasné havarijní stavy 

 znehodnocování p dy velkoplošným intenzivním zem d lstvím 

 ochrana kvality a kvantity podzemních a povrchových vod 

 dosažení a udržení zabezpečenosti kvalitních zdroj  pitné vody, napojení obce na vodovodní ad 

 kanalizace a čišt ní odpadních vod, spln ní zákonných požadavk  na čišt ní odpadních vod, otázka 
nutnosti vybudování oddílné dešťové a splaškové kanalizace zakončené na ČOV Ěcož je nesmírn  fi-
nančn  náročnéě 

 p ekážky pro rozvoj podnikání: V územním plánu obce vydaném v roce 2010 bylo zm n no u podnikání 
SO na BČ 

 naddimenzované rozvojové plochy vzhledem k současné velikosti obce mohou za určitých okolností 
p inést n které negativní projevy:  

 vyšší zábory zem d lské p dy v d sledku výstavby  

 narušení urbanistické struktury a architektonického rázu obce a narušení rázu venkovské krajiny, 

 nedostatek ve ejné zelen ,  
 nedostatečnou kapacitu technické infrastruktury 

 nedostatečnou kapacitu občanské vybavenosti Ěškoly, školky, zdravotnická a sociální za ízeníě 
 nár st individuální automobilové dopravy s negativními dopady na bezpečnost a životní prost edí 

obce 

 odlišný sociální status a životní styl nových obyvatel 

 izolovanost n kterých skupin obyvatel Ěteenage i, zelené vdovy) 

 absence ve ejných prostor, míst k setkávání 

Návrhy a doporučení pro územní plánovaní a rozhodování v území 
 vhodným vedením trasy plánovaného západního obchvatu obce (I/20) a dalšími opat eními (odsun sta-

vební čáry atd.) eliminovat st ety s p iléhajícími obytnými a rekreačními plochami  

 v pr b hu realizace zajistit ochranu stávající zelen  v horní části obce mezi plánovaným sportovním 
areálem a trasou obchvatu, kdy zeleň m že sloužit jako hygienická clona  

 zajistit opat ení na omezení negativních účink  emisí a hluku v místech st etu navrhované p eložky I/20 
s plochami plnícími funkce obytné či rekreační Ěpásy zelen , p ípadn  val nebo protihlukové st ny dle 
odborného posudku, odsun stavební čáry atd.) 

 posilovat retenční schopnosti území Ěnap . výsadbami zelen ě, revitalizace vodních tok  – Olešenský 
potok, zvážit opat ení pro eliminaci povodňových rizik z lokálních p ívalových dešť  (Chouzovy a Želča-
ny)  

 dbát na nenarušení povrchových a podzemních zdroj  vody a pramenišť a podporovat jejich hospodár-
né využívání 

 p ispívat k prevenci a snižování znečišťování povrchových a podzemních vod v d sledku zem d lské 
činnosti 

 p i lokalizaci zám r  zajistit ochranu p írodních a estetických hodnot v území, respektovat krajinné prv-
ky a zajistit jejich ochranu 

 vybudování a modernizace infrastruktury: plynofikace rozvojových ploch, dobudování vodovodu a spl-
n ní zákonných požadavk  na čišt ní odpadních vod, nap . výstavbou splaškové kanalizace s napoje-
ním na ČOV Ěfinančn  náročné ešeníě nebo instalace a udržování decentralizovaného systému čišt ní 
odpadních vod, dobudování dešťové kanalizace 

 zajišt ní kapacit pro sb r, t íd ní a recyklaci odpadu 
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 vzhledem k velikosti obce a velikosti navrhovaných rozvojových ploch je pot eba v novat pozornost 
n kterým možným negativním projev m, respektovat v rozhodování obce resp. v územním plánu ná-
sledující zásady: 

 v územním plánu jasn  definovat sm r rozvoje, kam se obec má nebo nemá ubírat, neprovád t 
účelové zm ny, stanovit limity pro další rozvoj obce 

 rozhodovat se p i p íprav  územního plánu z pohledu pot eb obce a nepodléhat tlak m vlastník  
pozemk   

 p i nové výstavb  p edevším využívat stávajících ploch, které jsou již vyjmuty ze zem d lského 
p dního fondu a minimalizovat zábory zem d lské p dy s vysokým stupn m ochrany nebo vyso-
kou bonitou  

 vymezovat další plochy pro bydlení v delších časových horizontech, 

 nevymezovat v územním plánu plochy k zastav ní, které p ímo nenavazují na stávající zástavbu, 
respektovat kompaktnost zástavby a vhodné napojení na dopravní komunikace 

 p edem ešit vliv nár stu výstavby a počtu obyvatel na kapacitu technické, dopravní a sociální in-
frastruktury 

 vymezit ve ejné prostory Ěve ejnou zeleň, d tská h išt  apod.) 

 vhodn  definovat regulativy a součinnost se stavebním ú adem a dbát na jejich dodržování pro 
zachování charakteru obce 

 nep ipustit suburbanizační nešvary: rozši ování výstavby do volné krajiny, vytyčování minimálních 
parcel, zhušt nou výstavbu bez zelen  a odpovídajícího občanského vybavení 

 používat další nástroje: situační plán, územní studie, architektonická studie, komunitní plánování 
 v současné zástavb  je alternativn  možno: 

 vhodn  oživit a zvýšit estetický vzhled vodní nádrže nad obecním ú adem – nap . dosadba b eho-
vé zelen , lavičky... 

 doplnit další p echody pro chodce – v horní a dolní části obce 

 využít stávající plochu zelen  nad kostelem jako zelené prostranství doplňující novou zástavbu 

 budování nových cyklistických stezek, 

 cyklotrasa 2125 – prochází zčásti obcí vedena p i hlavní komunikaci, vymezit pruh pro cyklisty po-
dél komunikace I/20 Ěnap . vést cyklodopravu po jednom ze stávajících chodník ě  

 využít dotačních titul  v programovacím období 2014-2020 pro rozvojové aktivity obce 

 hledat a realizovat programy na zlepšení sociálního prost edí obce, udržování tradic a vztah  obyvatel, 
využívat princip  komunitního plánování p i realizaci zám r  v obci. 

Vy ešené problémy a projekty od aktualizace RURU obcí SO ORP Plzeň 2014 Ěresp. 
2009) 

 KPÚ v částech Chouzovy a Želčany hotovy, ve Chválenicích pokračují (je provedena digitalizace) 

 brownfields kravín Chouzovy/ůG PRODUKT a.s., Šťáhlavy – kravín zbourán, problém už není 
 rozší ení plynofikace pro novou zástavbu 

 rozší ení d tských koutk  

 zrevitalizovaný rybník u Farské skály 

 Revitalizování (zateplení plášť ě dvou panelových dom  je již je n kolik let po realizaci. 

Zám ry 

 rekonstrukce chodník  kolem silnice I. t ídy (dotace z kraje) 

 rekonstrukce silnice 3. t ídy na Št novický Borek 

 silnice I. t ídy Chválenice – Seč:  
- p eložka - u plánovaného obchvatu by m ly být dodrženy hygienické limity a realizována opat ení 

na snížení negativních vliv  silniční motorové dopravy – dlouhodobý zám r 
- rozší ení silnice o 1 pruh Ěsm rem na Nepomukě 

 oprava jedné místní komunikace Ěza finanční podpory Plzeňského kraje bude v roce 2016)  

 rekonstrukce ve ejného osv tlení Ěv gesci ČEZ, kabeláž v zemi) 

 rozší ení MŠ 

 výstavba víceúčelového h išt  - do ešeno vlastnictví pozemk  

 projektová p íprava kanalizace, ČOV a vodovodu 

 výstavba ČOV a splaškové kanalizace pro v tšinu obce Chválenice Ěpodaná žádost o dotaci), rozší ení 
vodovodu 

 rekonstrukce rybníka u lesa 

 výstavba dvou retenčních nádrží v Chouzovech Ěfinancuje SPÚě 
 výstavba dvou polních cest v Želčanech Ězpevn ní s protierozní úpravouě 
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SWOT výroky Ězpracovatel, obec) 

Silné stránky 

Poloha obce uprost ed hezké krajiny, blízkost lesního masivu 
Prob hla revitalizace potoka 
Malá vzdálenost od krajského m sta Plzn  
Lidé bydlící v nových zástavbách neobt žuje hluk ze silnice I/20 
Velká výstavba nových rodinných dom  
Společenská vybavenost 
Činné místní spolky, které p ipravují spoustu společenských akcí 
Zrekonstruovaná a modern  vybavená škola 
 
Slabé stránky 

Silnice I/20 procházející obcí se vzr stajícím provozem 
Ohrožení obyvatel bydlících u silnice emisemi a hlukem z mobilních zdroj    
Místní komunikace jsou prašné a ve velmi špatném stavu 
Komunikace I/20 procházející st edem obce Ěintenzita provozu, smog, hlukě 
Chyb jící ČOV, splašková kanalizace, nedobudovaný vodovod.  
Neut šený stav místních komunikací a chodník . 
 

Rozpočet obce 

Volné prost edky, o kterých obec m že rozhodovat a použít je na investice jsou ve výši cca 1,5 mil Kč/rok. 
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Fotodokumentace 2014 

Již v červnu má obec Chváleni-
ce k dispozici letecké fotografie 
z tohoto roku.  

V obci se stále n co d je. Stu-
die v územním plánování je jen 
p íznačný vrcholek ledovce. 

Od identifikovaného problému 
k jeho vy ešení je vždy pot eba 
času a mnohého úsilí… 

Pro toto území výstavby rodin-
ných dom  platí, že se staví 
nejprve domy, a silniční in-
frastruktura až na záv r.  
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Fotodokumentace 2014 

V tšina stavebních parcel je 
zde již obsazená. Je to dáno i 
otázkou nabídky a poptávky.  

Zajímavý obsah snímku - nový 
d m a staré Ěp vodníě za ízení 
na získávání pitné i užitkové 
vody na vesnicích - pumpa. 

 

I zde, v Želčanech je pom rn  
velká výstavba rodinných dom . 
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Fotodokumentace 2014 

ůle i ve zdejších plochách pro 
rozvoj výstavby rodinných dom  
se m že najít p vodní Ěstarýě 
objekt i s jezírkem nebo rybní-
kem. 

 

 

Obec Chválenice má mimo 
vlastní centrální část obce i 
části další - Chouzovy…  

…ů Želčany. O tom, že ani na 
místní části se nezapomíná, 
sv dčí krásná p íjezdová komu-
nikace. 
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Fotodokumentace 2016 

V roce 2014 byl na tomto čest-
ném míst  první fotografie le-
tecký snímek obce z roku 2014, 
nyní uve ejňujeme fotografii 
nást nky na obecním ú ad  
s vystaveným obecním periodi-
kem - Chválenickým trojlístkem, 
plným informací a fotografií. 

 

V obci se stále n co d je. D t-
ské h išt  je nezbytné mít 
v každé obci. 

V p ípad  zhoršeného počasí je 
i kam se schovat. 

H išt  se začalo vylepšovat a 
„civilizovat“ od roku 2005. Do-
spívající mládež, ale i stále 
mladí d chodci si mají kde za-
hrát fotbálek. 
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Fotodokumentace 2016 

Revitalizovaný spodní rybník 
prošel v poslední dob  základní 
úpravou. Následn  p ibude i 
posezení pro obyvatele obce i 
poutníky z okolních obcí. 

 

Nad již revitalizovaným rybní-
kem je další jezírko u Farské 
skály.  

Viditelné zbytky už asi 100 let 
nevyužívaného lomu nad obcí. 
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Fotodokumentace 2016 

Zde, v prostoru krásných luk by 
m l v budoucnosti vést obchvat 
obce. 

 

Z polní cesty v Želčanech zase 
vidíme prostor, kde by v bu-
doucnu m la být vybudována 
protipovodňová opat ení. 

 

…Suchý poldr, vybudovaný 
v Chouzov  by m l zabránit 
p ívalovým srážkám, aby zp -
sobily škody v zastav ném 
území obce. 
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Fotodokumentace 2016 

Velmi podobný záb r jako byl 
po ízen v roce 2014 ale ješt  
neznamená, že se v obci nic 
ned je... 

Kv ty rostou v toto období na 
celém území obce..., asi stejn  
jako v roce 2014. 

To, co zde v roce 2014 ješt  
nebylo, to je krásná socha vod-
níka. 

I když k íž nese letopočet 2013, 
tak ho fotograf poprvé vid l a 
vyfotil až v roce 2016. 
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4. ZPRůCOVůTELÉ DOTůZNÍK  2012/2014/2016 
 
 
Tabulka zpracovatel  dotazník  a jejich funkcí p i aktualizacích RURU obcí ORP Plzeň 
 

Obec 
2012 2014 2016 

Jméno Funkce Jméno Funkce Jméno Funkce 

Dýšina Egrmajer místostarosta Egrmajer místostarosta Egrmajer starosta 

Chrást Bohuslav starosta Bohuslav starosta Bohuslav starosta 

Chválenice Bečvá  starosta Bečvá  starosta Kvídera starosta 

Kyšice Beranová místostarosta Cubrová referentka Sladký starosta 

Letkov Vir   Kotil starosta Liška místostarosta 

Lh ta Eret starosta Eret starosta Kugler starosta 

Losiná Černý starosta Černý starosta Černý starosta 

Mokrouše Fajman starosta Fajman starosta Fajman starosta 

Nezbavětice Vyskočil starosta Vyskočil starosta Vyskočil starosta 

Nezvěstice Tolarová 
stavební 
technik 

Giebel 
stavební 
technik 

Giebel 
stavební 
technik 

Starý Plzenec Doláková starosta Koželuh 
vedoucí odb. 
výstavby 

Koželuh 
vedoucí odb. 
výstavby 

Šťáhlavy Štetina starosta Štetina starosta Štetina starosta 

Štěnovický 
Borek 

Vojta starosta Valešová referentka 
Pech 

místostarosta 

Tymákov Špilar starosta Špilar starosta Schwarzová starosta 
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Dotazníkové šet ení (04/2012) a rozhovory se zástupci všech obcí SO ORP Plzeň (10/2012) 
 
Dotazníkové šet ení Ě04/2014ě a rozhovory se zástupci všech obcí SO ORP Plzeň Ě06/2014) 
 
Dotazníkové šet ení Ě04/2016ě a rozhovory se zástupci všech obcí SO ORP Plzeň Ě06/2016) 
 
Rozbor udržitelného rozvoje území pro Plzeň a jednotlivé obce SO ORP Plzeň Ě06/2009) 
 
Rozbor udržitelného rozvoje území pro Plzeň a jednotlivé obce SO ORP Plzeň (11/2012) 
 
Rozbor udržitelného rozvoje území pro Plzeň a jednotlivé obce SO ORP Plzeň (09/2014) 
 
Rozbor udržitelného rozvoje území pro Plzeň a jednotlivé obce SO ORP Plzeň Ě0ř/2016) 
 
Terénní pr zkumy Ě05/2009) 
 
Terénní pr zkumy (10/2012) 
 
Terénní pr zkumy Ě06/2014ě 
 
Terénní pr zkumy Ě06/2016) 
 
Kulturní za ízení v Plzni, 11/2011 
 
Kulturní za ízení m sta Plzn , 12/2011 
 
Životní prost edí m sta Plzn  díl 1- 5, 2002-05/2010 
 

http://ozp.plzen.eu/
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/node/25632
http://www.staryplzenec.cz/obcan/titulni-strana-stara-verze/program-rozvoje-mesta/
http://www.staryplzenec.cz/obcan/titulni-strana-stara-verze/program-rozvoje-mesta/
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P ÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍK PRO ZÁSTUPCE OBCÍ 

 

Rozbor udržitelného rozvoje území - aktualizace 2016 

 

Zhotovitel: EKOTOXA s.r.o. 

 

 

SO ORP Plzeň........................    Obec: ...............................                                   
 

 

Dotazník vyplnil:  Jméno a příjmení: ..................................................................... 
   Funkce: ................................................................................... 

   Mail: 

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

   Telefon: 

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

 

 

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 stále 
nenahraditelné. Vyhodnocená data se promítnou v aktualizaci rozboru udržitelného roz-

voje území, který představuje jeden z podkladů zadání územního plánu obce. Tímto způ-
sobem tedy můžete sami ovlivnit zadání Vašeho územního plánu (pokud ještě nebyl 
zpracován nový). S tištěnými výstupy za Váš ORP nebo Vaši obec jste se již mohli setkat 
v letech 2009, 2012 a naposledy v roce 2014. 

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 Ězejména bránící rozvoji 
obce nebo p sobící problémy v infrastruktu e obceě       

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

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

2. znečišt né ovzduší: 
místní známý zdroj       

zdroje mimo obec       

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

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

3. černé skládky       

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

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

4. staré ekologické zát že nebo tzv. brownfields       

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

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

5. hluk: 
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P.č. Problémy Ano Ne Nevím 

z dopravy       

z výroby       

Jiný zdroj, jaký?       

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

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

6. nedostatečný počet spoj  ve ejné dopravy: 
železniční doprava Ěpokud je v obciě ve všedních dnech       

železniční doprava Ěpokud je v obciě o víkendech       

autobusová doprava ve všedních dnech       

autobusová doprava o víkendech       

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

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

7. časté dopravní nehody zp sobené špatnou dopravní infrastrukturou       

na kterém úseku silnice? 

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

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

8. nezajišt né sociální služby občan m obce: 

neexistence soc. za ízení nebo služeb v obci či blízkém okolí       

nedostatečná kapacita soc. za ízení nebo služeb pro občany obce       

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

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

9. nedostatečná kapacita škol       

nadbytečná kapacita škol Ězav ená místní škola…ě    

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

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

10. špatná dostupnost základní zdravotní péče pro občany obce       

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

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

11. omezené možnosti využití volného času v obci – sport Ěchyb jící h išt , cyklos-
tezky...)       

omezené možnosti využití volného času v obci – kultura       

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

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

12. bytová výstavba: 

žádná       

nedostatečná pro rozvoj obce       

p íliš velká Ěp sobí problémy s nedostatečnou infrastrukturou, v soudržnosti 
obyvatel...)       

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

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

13. v obci existují objektivní p ekážky pro rozvoj bydlení       

Jaké? 

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

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

14. nedostatečná, nevyhovující infrastruktura: 
silnice       
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P.č. Problémy Ano Ne Nevím 

železnice       

vodovod       

ČOV       

kanalizace       

zásobování plynem       

zásobování elektrickou energií       

informační a komunikační technologie Ěmobilní operáto i, internetě       

                                            
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
Máte-li v zám ru v p íštích 3 letech rekonstrukci nebo výstavbu n které z uvedených částí infrastruk-
tury. Prosím doplň-
te..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...                                                                                                                                                                  

15. v obci existují objektivní p ekážky pro rozvoj podnikání    

Jaké? 

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

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

16. 

M žete uvést studie, které mají vztah k územnímu plánu Vaší obce jako jedno-
duché pozemkové úpravy, komplexní pozemkové úpravy, studie a návrhy bioko-
ridor , urbanistické studie…atd.       

Jaké? Kdy byly publikovány Ěrok vydáníě? 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 

17. 

Jaká je p ibližná velikost prost edk  pro možné investice? Ětj. volné prost edky, o 
kterých obec m že rozhodovat a použít je na investice v mil Kč/rok)    

Investice v Rozpočtu obce:  

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

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

18. Jiné problémy, vypište: 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 

2. Vyskytují se v RURÚ ze září 2014 (případně z let 2008, 2010 a 2012) ně-
jaké informace o Vaší obci, se kterými nesouhlasíte nebo se zásadním 
způsobem změnily (kladným i záporným směrem) ?  

Byly v období od září roku 2014 do současnosti řešeny, případně jsou již zce-

la vyřešeny některé z potenciálních problémů rozvoje území uváděné 
v rozboru udržitelného rozvoje území ze září 2014 zpracovaného pro Vaši 
obec? Pokud ano, popište jakým způsobem. 
Stručný přehled informací a o zjištěných potenciálních problémech Vaší obce obsaže-

né v RURÚ 2014 přikládáme jako přílohu včetně vysvětlení použitých zkratek.  
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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. Zuzana Panznerová, 37 803 4109, panznerova@plzen.eu 
Ing. Filip Zielinski, 37 803 4109 zielinski@plzen.eu 

mailto:jiri.hon@ekotoxa.cz
mailto:kaisler@plzen.eu
mailto:panznerova@plzen.eu
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P ÍLOHA Č. 2 P EHLED A PLATNOST JEDNOTLIVÝCH ÚPD V ORP 

PLZE  

 

Obec Platné územní plány, regulační plány a 
územní studie 

V současné době po izované 
územní plány a územní studie 

  Územní plán obce Dýšina, účinný od 16.7.Ň004 Územní plán Dýšina  
Dýšina 

  

Změna č.1 ÚPO Dýšina, účinná od Ň8.1.2009   

Územní studie Dýšina – Za Tratí; schválení mož-
nosti využití 17.6.Ň01ň 

  

Chrást Územní plán Chrást, účinný od  ŇŘ.1Ň.Ň007 Změna č.Ň ÚP Chrást, už je platná 
k 16.12.2015 

Změna č.1 ÚP Chrást, účinná od 7.6.Ň010   

Změna č. Ň ÚP Chrást, účinná od 6.1.2016   

Územní studie Chrást – lokalita „U  Atmosu“, 
schválení možnosti využití ÚS Ňř.1.Ň010 

  

Územní studie Chrást – Benátky II,  schválení 
možnosti využití ÚS 10.ň.Ň011 

  

Územní studie Chrást - lokalita "Pod nádražím" 
schválení možnosti využití ÚS 17.7.Ň014 

  

 Chválenice Územní plán Chválenice,  účinný od Ň0.7.Ň010 Změna č. 1 ÚP Chválenice 

Územní studie - lokalita ZŇ a Zň, schválení mož-
nosti využití ÚS od 17.4.Ň014 

  

Územní studie - lokalita Z5, schválení možnosti 
využití ÚS od 11.11.Ň013 

  

Kyšice Územní plán obce Kyšice, účinný od 1.1.Ň004 Územní plán Kyšice  
Územní studie Kyšice – západ,  schválení možnosti 

využití ÚS Ň6.Ň.Ň00ř 

  

Územní studie Kyšice – východ, schválení možnos-

ti využití ÚS Ň0.1.Ň011 

  

Územní studie Kyšice – jih, schválení možnosti 
využití ÚS Ň6.7.Ň01Ň 

  

Letkov Územní plán Letkov, účinný od Ňň.1Ň.Ň00Ř   

Změna č. 1 ÚP Letkov, účinná od 1.1.Ň016   

Regulační plán Letkov – V Podlesí, účinný od 
1.7.2000 

  

Změna č.1  Regulačního plánu Letkov – V Podlesí, 
účinná od 19.12.2011 

  

Územní studie Letkov č.1,  schválení možnosti 
využití ÚS Ň1.ř.Ň010 

  

Územní studie Letkov č.Ň,  schválení možnosti 
využití ÚS 7.5.Ň015 

  

Územní studie Letkov č.ň,  schválení možnosti 
využití ÚS Ň0.ř.Ň010 

  

Územní studie Letkov č.4,  schválení možnosti 
využití ÚS 1Ň.1Ň.Ň011 

  

Územní studie Letkov č.5,  schválení možnosti 
využití ÚS Ň0.1Ň.Ň011 

  

Územní studie Letkov č.6,  schválení možnosti 
využití ÚS Ň0.1Ň.Ň011 

  

Lhůta 

  

Územní plán Lhůta, účinný od 7.4.Ň014   

Územní studie Lhůta - lokalita č. 7 schválení mož-
nosti využití ÚS Ňř.ř.Ň015 

  

Losiná Územní plán  Losiná, účinný od ŇŇ.10.Ň014   

Mokrouše Územní plán Mokrouše,  účinný od Ň0.10.Ň014   

Územní studie Mokrouše - lokalita č. 1 schválení 
možnosti využití ÚS ŇŘ.7.Ň016 

  



EKOTOXA s.r.o. Rozbor udržitelného rozvoje území pro obce SO ORP Plzeň – aktualizace 2016 

271 

Obec Platné územní plány, regulační plány a 
územní studie 

V současné době po izované 
územní plány a územní studie 

Územní studie Mokrouše - lokalita č. 4 schválení 
možnosti využití ÚS Ň5.Ř.Ň015 

  

Nezbavětice Územní plán Nezbavětice,  účinný od 17.7.Ň014   

Nezvěstice Územní plán obce Nezvěstice, účinný od 
19.3.1994 

Územní plán Nezvěstice 

 Plze  

 

Územní plán Plzně, účinný od 1.10.2016   

Regulační plán Plze  - Bílá Hora - Pecihrádek    

Územní studie Božkov    

Územní studie Plze  - Bolevec U Seneckého ryb-

níka  

  

Územní studie Plze  - Červený Hrádek, lokalita 
Vesnická  

  

Územní studie Plze  - Domažlická - Emingerova    

Územní studie Plze  - Košutka, lokalita U statku    

Územní studie Plze  - K imická    

Územní studie Plze  - Malá Homolka    

Územní studie Plze  - Malesice, Dolní Vlkýš    

Územní studie Plze  - Skvr any    

Územní studie Plze  - Újezd, lokalita Na Dražkách    

Územní studie Plze  - Viničné terasy    

Územní studie Plze  - Výsluní - jih    

Územní studie Plze  - Zborovská    

Územní studie Plze - Malesice, lokality Karpaty, U 

Šlemu  

  

Územní studie Plze , V Lukách    

Územní studie, náměstí Emila Škody    

Urbanistická studie Lhota    

Urbanistická studie Nepomucká - východ    

Urbanistická studie Plze  - Bolevec, U Velkého 
rybníka  

  

Urbanistická studie Plze  - Bručná, lokalita Do 
zámostí  

  

Urbanistická studie Plze  - Bukovec    

Urbanistická studie Plze  - Černice, výrobní území    

Urbanistická studie Plze  - H bitovní    

Urbanistická studie Plze  - K imice, lokalita U 
statku  

  

Urbanistická studie Plze  - Litice, lokalita Dubová 
hora  

  

Urbanistická studie Plze  - lokalita Výsluní    

Urbanistická studie Plze  - průmyslové území 
Košutka  

  

Urbanistická studie Plze  - Valcha, lokalita Černý 
most a Lašitov  

  

Územní studie - Plze -Radčice, Košutecká-

Stromková  

  

Územní studie Plze  Újezd - jih    

Starý Plzenec Územní plán města Starý Plzenec (ÚPO), účinný 
od 17.7.2006 

Územní plán  Starý Plzenec 

Změna č.I ÚPO starý Plzenec, účinná od Ň1.7.Ň010 Územní studie Starý Plzenec "Na 
Čachně" 
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Obec Platné územní plány, regulační plány a 
územní studie 

V současné době po izované 
územní plány a územní studie 

Změna č.II ÚPO Starý Plzenec, účinná od 
21.7.2010 

Územní studie Starý Plzenec "Za stadi-

onem" 

Změna č.III ÚPO starý Plzenec, účinná od 
20.7.2012 

Územní studie systému sídelní zeleně 
Starý Plzenec 

Územní studie p edhradí z íceniny hradu Radyně,  
schválení možnosti využití ÚS ň0.7.Ň01Ň 

  

Územní studie obytné zóny - Pod H ištěm, schvá-
lení možnosti využití ÚS Ňň.4.Ň015 

  

Šťáhlavy Územní plán sídelního útvaru Šťáhlavy, účinný 
od 4.5.1994 

Územní plán Šťáhlavy 

Změna č.1 ÚPSÚ Šťáhlavy, účinná od 10.ň.Ň00ň   

Změna č.Ň ÚPSÚ Šťáhlavy, účinná od ň0.1Ň.Ň006   

Územní plán sídelního útvaru Šťáhlavice, účin-

ný od 5.Ň.Ň004 

  

Změna č.1 ÚPSÚ Šťáhlavice, účinná od  ř.10.Ň006   

Změna č.Ň ÚPSÚ Šťáhlavice, účinná od 1ň.7.Ň01Ň   

Územní studie "Pod akáty" schválení možnosti 
využití ÚS 1Ň.5.Ň014 

  

Štěnovický 
Borek 

Územní plán Štěnovický Borek, účinný od 
16.2.2016 

  

Tymákov Územní plán sídelního útvaru Tymákov, účinný 
od 2.10.1995 

Územní plán Tymákov  

Změna č.1 ÚPSÚ Tymákov, účinná od Ň.1.Ň00ň Územní studie Tymákov 

Změna č.Ň ÚPSÚ Tymákov, účinná od 16.ň.Ň011   

Územní studie – lokalita č. 01 ÚPSÚ Tymákov,  
schválení možnosti využití ÚS Ňř.6.Ň011 

  

Územní studie – lokalita č. 0Ň ÚPSÚ Tymákov,  
schválení možnosti využití ÚS ř.5.Ň011 

  

Územní studie – lokalita č. 1Ň ÚPSÚ Tymákov,  
schválení možnosti využití ÚS ř.5.Ň011 

  

 

Poznámka: přehled platné i připravované dokumentace zaslala Ing. Petra Štáhlová s platností stavu 
k 10/2016.  

 


