
CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROST EDÍ  
A HODNOCENÍ KRAJINY 

 
 

 
 

Rozbor udržitelného rozvoje území 
pro jednotlivé obce SO ORP Plzeň 

 

       
 

       
 

   ...  
 

                
prosinec 
2016 – verze 02 
 
ZADAVATEL:  Plzeň, statutární m sto 
ZPRACOVATEL:  Ekotoxa s.r.o. 
 
 
EKOTOXA s.r.o. 
Fišova 403/7, 602 00 Brno Černá Pole  
tel. 558 900 010, fax 558 900 011, e-mail: emc@ekotoxa.cz 
 

mailto:emc@ekotoxa.cz


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

2 

 

ůUTORSKÝ KOLEKTIV 
 
Ing. Ji í Hon 
Mgr. Miroslava Baranová 
Bc. Tomáš Mühr 
 
 
Fotodokumentace 
 
Ing. Ji í Hon (2014, 2016) 
 
 
Spolupráce statutárního města Plzeň 
 
Ing. Zuzana Panznerová 
Ing. Jan Kaisler 
Ing. Tomáš Benda 
Ing. Petra Štáhlová 
Ing. Filip Zielinski 



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

3 

OBSAH 
 
 
1. ÚVOD ................................................................................................................................................ 6 

2. METODOLOGIE ............................................................................................................................... 6 

3. KůRTY OBCÍ .................................................................................................................................... 8 

Dýšina ............................................................................................................................................... 8 

Chrást .............................................................................................................................................. 22 

Chválenice ...................................................................................................................................... 37 

Kyšice .............................................................................................................................................. 50 

Letkov .............................................................................................................................................. 67 

Lh ta ............................................................................................................................................... 86 

Losiná ............................................................................................................................................ 104 

Mokrouše ...................................................................................................................................... 125 

Nezbav tice .................................................................................................................................. 138 

Nezv stice ..................................................................................................................................... 153 

Plzeň ............................................................................................................................................. 176 

Starý Plzenec ................................................................................................................................ 184 

Šťáhlavy ........................................................................................................................................ 214 

Št novický Borek .......................................................................................................................... 233 

Tymákov ........................................................................................................................................ 246 

4. ZPRůCOVůTELÉ DOTůZNÍK  2012/2014/2016 ....................................................................... 264 

5. POUŽITÁ LITERůTURů ů JINÉ ZDROJE .................................................................................. 265 

P ÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍK PRO ZÁSTUPCE OBCÍ ....................................................................... 266 

P ÍLOHA Č. 2 P EHLED A PLATNOST JEDNOTLIVÝCH ÚPD V ORP PLZE  ........................... 270 

 
 
 

P ÍLOHY 
 
V elektronické verzi všechny dotazníky z obcí zpracované v období 04-05/2016 
V elektronické verzi plný rozsah fotografií z obcí ORP po ízených v 06/2015 



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

4 

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 Lh ta 

Souhrn informací o obci 

Poloha a  

charakter 

Obec leží ve východní části území SO ORP Plzeň. Jde o klidné p írod  blízké 
místo nenarušené masivní výstavbou a pr myslem, vzdálené od rušných komuni-
kací. I když obec nedisponuje úplnou občanskou vybaveností, nabízí p íjemné 
zachovalé venkovské prost edí pro bydlení, rekreaci a pro turismus. 

Rozloha 341 ha 

Obyvatelstvo 

168 obyvatel (v r. 2011), mezi lety 2001 až 2011 došlo ke zvýšení o 11,3 % 

175 obyvatel (06/2014) 

176 obyvatel (06/2016) 

Bytový fond 

80 dom  ĚSLDB 2011ě: 23 neobydlených dom  Ě2Ř,Ř %ě, z toho 16 dom  využíva-
ných k rekreaci 

66 trvale obydlených byt  ĚSLDB 2011ě 
5 dokončených byt  v letech 2007–2015 

Vymezení ploch 
pro bydlení a 
podnikání 

jsou vymezeny rozvojové plochy pro podnikání (2) a bydlení (2), pro cca 30 rodin-
ných dom  na severní, východní a jižní hranici intravilánu 

Obec nevlastní pozemky, jež jsou určené jako pr myslová zóna – vše vlastní sou-
kromé subjekty. 

Vodovod 

ano, napojení 97 % domácností  
vlastní zdroj pitné vody 

 

Základní škola 

ne 

Škola a školka 
v Tymákov , kam 
jsou p edevším 
umisťovány místní 
d ti, má malou ka-
pacitu. V obci škola 
byla, ale v roce 1987 
byla zbourána. 

Plynofikace 

ne 

neplánuje se z d vodu velké vzdá-
lenosti od zdroje a vysokých inves-
tic 

Mate ská škola ne 

Kanalizace 
Jednotná – napojeno 78 % obyva-
tel 

Zdravotnické za íze-
ní 

ne 

V obci chybí zdra-
votní za ízení (ordi-
nace). Nejbližší je ve 
Starém Plzenci 

ČOV 

ne 

80 objekt  má žumpy, jímky na 
vyvážení, 4 objekty mají biologické 
domovní čistírny 

Problémy s centrální ČOV vy ešila 
obec p ísp vkem 30 000 Kč pro 
každého obyvatele na z ízení do-
movních čistíren.  

Sociální za ízení 

ne 

dovoz ob d  pro 
seniory 

Pro občany není v 
obci ani okolí sociál-
ní za ízení 

Dopravní in-
frastruktura 

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

Obnovitelné zdroje 
energie 

4 domácí tepelná 
čerpadla 

2x solární oh ev 
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Občanská vyba-
venost 

hostinec, p ipojení vysokorychlostního internetu, ve ejné osv tlení, obecní rozhlas, 
klubovny spolk , společenské centrum, d tský koutek / d tské h išt  / kluzišt , 
p írodní místo ke koupání Ěpožární nádržě, sál. V obci je házenká ské h išt  s ne-
zpevn ným povrchem, d tské h išt , obcí vede cyklostezka 

Odpady 

v roce 2014 se významn  zvýšila Ěna základ  vyjád ení starostyě separace odpad  

2014: brownfields - areál bývalého JZD, nyní firma ůV – celá ada kontejner  
včetn  kontejneru na bioodpad a kovy Ěsb rný dv r ve Šťáhlavechě 
černé skládky - bývalá místa, kde se ukládal sm sný odpad z vesnice, odkládání 
odpad  podél silnice Rokycany – Šťáhlavy, hlavn  v místech odpočívadel a vjezd  
do lesa, problém černých skládek se da í rychle ešit 

Voda 

HEIS VÚV T.G.M., 2012: rizikový ekologický a chemický stav povrchových vod na 
celém území obce  
HEIS VÚV T.G.M., 2011: u útvar  podzemních vod se p edpokládá nedosažení 
dobrého stavu 

13,2 ha orné p dy na sklonitých pozemcích (9,6 % orné p dyě 

Ovzduší 

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

vého imisního limitu pro BaP (2010-2014) 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 mírn  znečišt né vlivem vytáp ní domácností (zastaralá 
topeništ , nevhodné palivo - spalování odpadu). Nejsou zde požadavky na kotlíko-
vé dotace. 

Zem d lská 
p da 

ČSÚ Ě30. 6. 2016ě: zem d lská p da – 179 ha (52,5 % z celkové plochy obceě 
ÚůP 2016: zem. p da I. a II. t ídy ochrany – 0 ha (0 % z celkové zem. p dyě 

Ložiska nerost-
ných surovin 

nevyskytují se 

Poddolované a 
sesuvné plochy 

ÚůP, 2016: 13,2 ha poddolovaných území, na jihovýchod  území Ěbývalý dobývací 
prostor železné rudy), v současné dob  v lesních porostech 

P írodní hodnoty 
prost edí 

ČSÚ, 2016: lesnatost 40,2 % (137 ha) 

ÚůP, 2016: území mírn  stabilní 
ÚůP, 2016: PP Sedlecká rokle, P írodní park Kornatický potok, p ítomnost LBC, 
LBK 

probíhá výsadba zelen , zalesn ní nevyužitých ploch – nad vodárnou 

Kulturní hodnoty 
území nemovité památky: venkovská usedlost: č.p. 1, kovárna Hvížďalka 

Podnikatelské 
prost edí  

Obec nevlastní pozemky, jež jsou určené jako pr myslová zóna – vše vlastní sou-
kromé subjekty. 

ČSÚ, 2015:  
podíl nezam stnaných osob – 2,75 % 

míra podnikatelské aktivity – 250 podnikatel  Ěfyzických osobě/1000 obyv. 

Prost edí pro 
turistický ruch 

stavební památky, PP Sedlecká rokle  

koupališt  Ěpožární nádržě, sportovišt , hostinec 

cyklostezka č. 2154 

Obslužnost 
hromadnou do-
pravou 

nedostačující četnost spojení hromadou dopravou v pracovních dnech a o víken-
dech 

Ve všední den chybí noční spoj, v sobotu a ned li žádný spoj není, není to však 
pociťováno jako problém 

Územní plán ÚP Lh ta - účinnost k 7. 4. 2014,  

Studie, které 
mají vztah k ÚP 

Územní studie Lh ta - lokalita č. 7 schválení možnosti využití ÚS 2ř. 9. 2015 
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Závady Ěurbanistické, dopravní a hygienickéě  Ohrožení v území 
 brownfields - ůreál bývalého JZD Ěextrémn  siln  

pociťovaný problémě, pohledová závada 

 černé skládky u cesty Ěubývajíě 
 hluk - užívání zahradních stroj  a pil, hlavn  b hem 

sobot a ned lí 
 rizikový ekologický a chemický stav povrchových 

vod na celém území obce 

 vedení cyklotrasy po silnici II/183 

 sklonitá orná p da náchylná k vodní erozi 

 st ední kategorie radonového indexu 
 

 
Legenda: Lh ta – problémy a závady 06/2016 
 
Problémy byly definovány v období od 06/200ř do 06/2016 
 

1. brownfields, pohledová závada v území Ězem d lský areálě 
2. naddimenzované plochy navržené k zastav ní Ěvč. územních rezervě 
3. naddimenzované plochy navržené k zastav ní Ěvč. územních rezervě 
4. naddimenzované plochy navržené k zastav ní Ěvč. územních rezervě 
 
Poznámka: modře označené problémy byly v minulém období vyřešeny nebo přestaly být chápány 
jako problémy 
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Potenciální problémy dalšího rozvoje obce 

 neregulovaná urbanizace volné krajiny m že znamenat:  

 značný zábor zem d lské p dy,  
 narušení urbanistické struktury a architektonického rázu obce 

 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 

 odlišný sociální status a životní styl nových obyvatel 

 izolovanost n kterých skupin obyvatel Ěteenage i, zelené vdovy) 

 absence ve ejných prostor, míst k setkávání 
 Obec nevlastní pozemky, jež jsou určené jako pr myslová zóna – vše vlastní soukromé subjekty.

 nedostatek pracovních p íležitostí, nedostupné školství, nedostatečná občanská vybavenost a zdra-
votní péče v obci m že znamenat odliv obyvatel Ězejména v mladším a produktivním v kuě a snížení 
kvality života v obci 

 nedostatečná dopravní obslužnost, omezování dopravní obslužnosti území hromadnou dopravou 
m že p isp t k rozvoji individuální automobilové dopravy s negativními dopady na životní prost edí 

 zhoršování stavu místních komunikací bez asfaltových povrch  

 udržení zabezpečenosti kvalitních zdroj  pitné vody 

 znehodnocování p dy intenzivním zem d lstvím 

 zhoršování technického stavu za ízení pro kulturu, sport a volný čas. V obci je házenká ské h išt  s 
nezpevn ným povrchem, d tské h išt , obcí vede cyklostezka. 

 postupné zastarávání technické infrastruktury. Soukromé subjekty vlastnící stavební pozemky je 
neprodávají. Zám r v p íštích 3 letech - Stavba centrální ČOV nebo domovních čistíren odpadních 
vod + kanalizace. 

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

 znečišťování povrchových a podzemních vod v d sledku ne ešení čist ní odpadních vod 

 poškozování cíl  cestovního ruchu Ěp írodní, historické, architektonické a kulturní hodnoty) 

 nedostatek financí v rozpočtu obce bude znamenat omezení rozvoje obce  

Návrhy a doporučení pro územní plánovaní a rozhodování v území 
 vzhledem k malé rozloze obce a omezené občanské vybavenosti je pot eba v novat pozornost ne-

gativním projev m procesu suburbanizace, konkrétn  respektovat v rozhodování obce resp. v 
územním plánu následující zásady: 

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

 v zadání územního plánu jasn  definovat sm r rozvoje, kam se obec má nebo nemá ubírat, 
neprovád t účelové zm ny 

 chránit nezastav ná území a nepovolovat účelovou p em nu ploch na okraji obce a které jsou 
součástí zem d lského p dního fondu, v zastavitelném území 

 nevymezovat v územním plánu plochy k zastav ní, které p ímo nenavazují na stávající zástav-
bu, respektovat kompaktnost zástavby a dobré propojení dopravními komunikacemi 

 p edem ešit vliv nár stu výstavby a počtu obyvatel na kapacitu technické, dopravní a sociální 
infrastruktury a zajistit plochy pro p ípadné rozší ení.  

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

 smluvn  ošet it, kdo bude vlastnit komunikace a technické sít  v nové zástavb  Ěpop . zajistit 
bezplatný p evodě 

 vhodn  definovat regulativy a součinnost se stavebním ú adem a dbát na jejich dodržování 
 používat další nástroje: situační plán, územní studie, architektonická studie, komunitní plánová-

ní 
 p i lokalizaci zám r  zajistit ochranu p írodních a estetických hodnot v území, respektovat krajinné 

prvky a zajistit jejich ochranu 

 p i realizaci zám r  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 vysokou 
bonitou  
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 p i dočasných záborech p d je t eba co nejmén  zt žovat obhospoda ování ZPF a po ukončení 
stavby nebo jiné nezem d lské činnosti rychle provést úpravu či rekultivaci dotčené p dy 

 p i realizaci zám r  je pot eba minimalizovat zábory lesní p dy 

 posilovat retenční schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových a podzemních zdroj  vody a 
pramenišť a podporovat jejich hospodárné využívání 

 p ispívat k prevenci a snižování znečišťování povrchových a podzemních vod v d sledku zem d l-
ské činnosti 

 identifikovat pozemky sklonité orné p dy a navrhnout opat ení vedoucí k eliminaci negativních vliv  
Ězm na hospoda ení, zatravn ní, protierozní opat ení, retenční nádrž…ě 

 zvýšit napojení domácností na technickou vybavenost (na kanalizaci, vodovod), v územním plánu 
hájit nutné koridory 

 s ohledem na velikost obce není investičn  a provozn  výhodné budovat čistírnu odpadních vod a 
kanalizační síť. ešením problematiky likvidace odpadních vod je kombinace rekonstrukce a výstav-
by domovních mikročistíren Ěnap . ČOV s biokontaktory, eventuáln  s provozn  úsporn jším typem – 
vícekomorovým septikem) 

 vymezení nového využití chátrajícího objektu zem d lské výroby 

 obnova a výsadba ve ejné zelen  zejména v nových rozvojových plochách 

 vymezit cyklist m vlastní pruh na silnici II/183, pop . z ídit odd lenou cyklostezku 

 vyznačení nových cyklotras polními cestami sm rem na Tymákov a Starý Plzenec 

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

 zvážit realizaci chyb jících školských a zdravotnických za ízení – mate ské školy a ordinace praktic-
kého léka e.  

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

 naddimenzované plochy navržené k zastav ní Ěvč. územních rezervě 
 ČOV ešena p ísp vkem 30 000Kč/jednu domovní ČOV. 
 vymezení a zasíťování ploch pro obytnou výstavbu – cca 30 rodinných dom  

 rozší ení vodovodu na místní část Skalice 

Nevy ešené problémy  
 obec nemá odpovídající kanalizační systém s centrální ČOV, v ÚPD je problém ešen zástupným 

zp sobem, tj. výstavbou domácích ČOV 

 obec není, a z ejm  ani nemá šanci být, plynofikována 

Zám ry 

 výstavba nového adu jednotné kanalizace o délce cca 600 m Ězpracovává se projektě 

SWOT výroky (obec, zpracovatel) 

 
Silné stránky 
Venkovské prost edí, zachovalá p íroda, lesy 
Vhodné podmínky pro rekreaci a cestovní ruch Ěp íroda, zví ata z proutíě 
Infrastruktura (zpevn né povrchy místních komunikací, obecní vodovodě 
Malá vzdálenost do Plzn , do Rokycan a do Starého Plzence, možnost pracovních p íležitostí pro 
občany 
P íjmy obce z hospoda ení v obecních lesích 
 
 
Slabé stránky: 
Chybí centrální ešení čišt ní vypoušt ných odpadních vod. 
Chybí zásobování obyvatel alespoň základními potravinami (jen jezdí pojízdná prodejnaě. 
Chybí ve ejná doprava o víkendech. 
 

Rozpočet obce 

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

Na h išti u koupališt  trénují 
mimo místní družstvo i „hasič-
ská d včata“ z Chválenic, která 
se mohou pochválit i mistrov-
ským titulem za ČR.  

 

„Obchodní“ areál – prodej za-
hraničních potravin je jist  vy-
hledávaným cílem nejen zdej-
ších občan . Ale i ostatní aktivi-
ty – výkup a prodej akvarijních 
rybek a chov papoušk  m že 
leckoho zaujmout. 

 

Místní zdroj vody – docela po-
hledný domeček s technologií 
zdravotního zabezpečení pitné 
vody (chlorace). 
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Fotodokumentace 2014 

Hlavní silnice II/1Ř3 má brzy 
dostat nový povrch, na což se 
t ší nejen místní obyvatelé. 

 

Výsadba zelen  v blízkosti 
hlavní silnice. Ukázkový p íklad, 
jak se dá naložit s místem d í-
v jších černých skládek. 

Nov  opravená bývalá kovárna 
Hvížďalka má bohatou historii a 
pan starosta o ní umí poutav  
vypráv t. 
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Fotodokumentace 2014 

Místní socha  všeum l vyráb jí-
cí své sochy z proutí Ěnejeně 
tentokráte stvo il losa, ale už 
pracuje na dalším objektu. T e-
ba se z toho vyklube mamut 
v životní velikosti. P ijeďte se 
podívat. 

Bioodpad se shromažďuje kon-
tejneru na návsi Ědalší kontejner 
je na h bitov ě.  

Z počtu žlutých kontejner  na 
plasty je vid t i obvyklý pom r 
mezi plasty, papírem Ěmodré 
kontejneryě a sklem Ězelený 
kontejnerě. Ješt  kdyby občané 
systematicky zmenšovali objem 
plast  jejich „sešlápnutím“.  
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Fotodokumentace 2014 

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

 

I takováto zákoutí lze v obci 
nalézt. Nedostav ná nemovi-
tost. Jaká životní dramata asi 
zažili ti, kte í stavbu začali, ale 
nedokončili. 

 

Je vid t, že své pevné místo 
zde má i zem d lství a plocha 
pro pastvu hov zího dobytka je 
více než dostatečná.  

Snad nebudeme v brzké dob  
všechno hov zí dovážet do ČR 
jen proto, že ho umí vyrobit Ěa 
dopravit na velké vzdálenostiě 
v Brazílii a ůrgentin  lacin ji 
než u nás. 
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Fotodokumentace 2014 

Rozvojové plochy v obci jsou 
p ichystány k další výstavb  
nebo jako plochy rezervy. 

 

V obci se staví jeden rodinný 
d m za druhým. 

  

Snad se alespoň p iblíží svým 
charakterem k tomuto domu 
postavenému ješt  v 19. století 
Ěi když bude splňovat nároky 
kladené na bydlení ve 21. stole-
tíě.  
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Fotodokumentace 2014 

Obecní rybníček i s lekníny 
dává pocit, že se návšt vník 
ocitnul ve velmi p ív tivé obci. 

 

Památník ob tem obou sv to-
vých st et  z 20. století. 

Revitalizace a odvodn ní ryb-
níčku v t sné blízkosti obytné 
zástavby. 

 

ČHMÚ sledovaná studánka 
z hlediska kvality podzemní 
pramenité vody Ěhodnocena 
kladn ě. 
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Fotodokumentace 2014 

Celkový pohled na h bitov a 
okolní romantickou krajinu. 
Cht lo by se skoro íci, že zde 
je dobré místo k odpočinku. 

 

Na h bitov  jsou stále ješt  
volná místa a hrad Radyn  
v pozadí tvo í tu správnou kuli-
su. 

„Odpadové hospodá ství“ na 
místním h bitov  učí místní 
obyvatele, že do ohrazeného 
prostoru pat í jen biologicky 
odbouratelný odpad, vše ostatní 
pat í do kontejneru. 
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Fotodokumentace 2016 

Nový územní plán obce Lh ta je 
pom rn  čerstvého data schvá-
lení, v polovin  roku 2014 

 

Obec Lh ta je v SO ORP Plzeň 
tou nejmenší co se týká počtu 
obyvatel a druhá nejmenší pod-
le vým ry, ale jist  nejv tší 
svým významem mezi více než 
6000 obcemi ČR – držením 
českého prvenství – rekordu o 
vytvo ení nejv tšího tura a ma-
muta z proutí 

Škoda jen, že socha byla práv  
mimo území obce, ale když jde 
o reklamu, musí místní n co pro 
svou d ležitost i vydržet, že sv j 
rekord nemají stále jen na svých 
očích... 
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Fotodokumentace 2016 

Hostinec i obecní ú ad krásn  
ladí svou žlutou, relativn  novou 
omítkou. 

 

Stromy se ujaly od roku 2014 
tém  všechny, ale je i vid t, že 
prosperují rozdíln , asi i díky 
tomu, jaké št stí m ly na místo 
svého nasazení na bývalé 
skládce. 

Je zde i skládka biologického 
materiálu, určeného pro št pko-
vání. 
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Fotodokumentace 2016 

Drobné d tské h išt  je ukryto 
pod korunami vzrostlých listna-
tých strom  

 

Hasičská zbrojnice obce Lh ta 
byla bohužel vyfocena tak, aby 
její budova schovala slunce a 
nebyl tak vid t jen její obrys. 

 

Tento prostor je určen k výstav-
b  a jak je vid t, za plotem se 
už i staví. 
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Fotodokumentace 2016 

Pramen místního vodovodu má 
odpovídající vybavení a cena za 
vodu Ěi když se bude mírn  
navyšovatě, tak je výrazn  nižší 
než ve v tšin  jiných obcí v ČR. 
Od roku 2014 se zde nic pod-
statného nezm nilo... 

Nová silnice II/1Ř3, která vede 
kousek od zastav ného území 
obce je odd lena vzrostlými 
stromy a obec tedy z této silnice 
nemusí pocítit ani emise, ani 
hluk z dopravy.  

 

I když se jedná o obec malou, o 
výstavbu rodinných dom  je zde 
zájem. 
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Fotodokumentace 2016 

Stále se mimo „velké“ investiční 
akce d lají i drobné vylepšující 
akce – nyní m lký p íkop na 
odvod srážkových vod v blíz-
kosti místní restaurace a obec-
ního ú adu. 

Náves obce je docela malebná 
a to i p es to, že za plotem je 
ukryt pod plachtami materiál a 
d evo. 

Nová výsadba ovocných d evin 
Ěstaré odr dyě je umíst na na 
pozemku obce, kde se součas-
n  umisťují i sochy zví at 
z proutí. Obec si tak zajistila do 
budoucna sad plný ovoce. 
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Fotodokumentace 2016 

Místní obyvatelé pečují vzorn  o 
své okrasné zahrádky a zde je i 
d kaz. Škoda jen, že fotografie 
zatím nedokáže zachytit tu sil-
nou a omamnou v ni kvetou-
cích lilií. 

 

Už i zdejší malá obec se stejn  
jako velká m sta začala chystat 
na problémy se suchem a prv-
ním a nejjednodušším opat e-
ním je zachytit dešťovou vodu 
v dob  dešt  a využít ji na zá-
vlahy nebo další technologické 
záležitosti v dob , kdy je vody 
nedostatek. 

 

Ve zdejším sále práv  probíhal 
úklid, mohou se zde klidn  po-
ádat ve ejné sch ze stejn  tak, 

jako místní plesy. 
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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 

 
 



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

265 

 

5. POUŽITÁ LITERATURA A JINÉ ZDROJE 
  
 
Rozbor udržitelného rozvoje území pro obce SO ORP Plzeň 06/2009 
 
Integrovaný plán rozvoje m sta Plzn  a životní prost edí, http://ozp.plzen.eu/. 
 
ZÚR Plzeňského kraje, http://www.plzensky-kraj.cz/cs/node/25632 

 
Program rozvoje m sta Starý Plzenec: http://www.staryplzenec.cz/obcan/titulni-strana-stara-
verze/program-rozvoje-mesta/ 
 
Územní plány obcí SO ORP Plzeň (mimo obec Plzeňě 
 
Rozbor udržitelného rozvoje SO ORP Plzeň 200Ř 
 
Územn  analytické podklady SO ORP Plzeň 2008 
 
Rozbor udržitelného rozvoje SO ORP Plzeň 2010 
 
Územn  analytické podklady SO ORP Plzeň 2012 
 
Rozbor udržitelného rozvoje SO ORP Plzeň 2012 (11/2012) 
 
Dotazníkové šet ení Ě05/2009ě a rozhovory se zástupci všech obcí SO ORP Plzeň Ě06/2009) 
 
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.  
 



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

269 

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

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

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

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

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

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

 

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 
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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.  

 


