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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 Losiná  

Souhrn informací o obci 

Poloha a  

charakter 

Obec Losiná leží 11 km na jih od m sta Plzn  p i hlavní silnici na České Bud jovice 
(I/20). Díky své poloze v blízkosti krajského m sta je velmi atraktivní pro bydlení a v 
poslední dob  zde bylo vystav no n kolik desítek nových dom . P ítomnost neda-
leké dálnice je motivující pro r st pr myslové zóny. S novou zástavbou a vlivem 
pr tahu frekventované komunikace st edem obce se vytrácí p vodní venkovský 
charakter obce. V obci je dochováno n kolik tradičních statk  s p vodními vjezdo-
vými bránami. V současnosti plní obec spíše obytnou funkci, obyvatelé jsou často 
orientováni na ekonomiku a služby blízkého m sta Plzn  Ěškoly, zam stnání, zába-
va, sociální a zdravotní službyě. Určitou nad jí na zlepšení kvality života v obci je 
zám r vybudování severního obchvatu obce, dobudování infrastruktury a zlepšení 
nabídky služeb v obci. 

Rozloha 679 ha 

Obyvatelstvo 
1182 obyvatel (v r. 2011), mezi lety 2001 až 2011 došlo ke zvýšení o 35,6 % 
1229 obyvatel (06/2014) 
1288 obyvatel (v r. 2015)  

Bytový fond 

367 dom  ĚSLDB 2011ě: 45 neobydlených dom  Ě12,3 %), z toho 12 dom  využíva-
ných k rekreaci 

392 trvale obydlených byt  ĚSLDB 2011ě 
138 dokončených byt  v letech 2007–2015 

456 dom  v Ě06/2014ě 

Vymezení ploch 
pro bydlení a 
podnikání 

plochy pro podnikání 1,5 ha, pro bydlení 4 ha – již existující (jsou vymezeny rovn ž 
plochy pro rekreaci), plochy pro bydlení jsou z velké části obsazeny, 
vymezení ploch pro bydlení p i silnici I/20 (pod Radyníě je výhodné pro rychlou do-
stupnost Plzn , jedná se však o relativn  hustou výstavbu v blízkosti silnice I/20 s 
negativními d sledky p sobení emisí a hluku na obyvatele a s hrozbou negativních 
projev  suburbanizačního procesu (nedostatek zelen , mohou chyb t plochy pro 
ve ejná prostranství, technickou obsluhu Ěnap . nakládání s odpady), služby Ěškola, 
školkaě, dopravní problémy ve špičkách, sociální integrace nových obyvatel do živo-
ta obce apod.. Bytová výstavba je p íliš velká Ěp sobí problémy s nedostatečnou 
infrastrukturou, v soudržnosti obyvatelě 

Vodovod 

ano, napojení 97,3 % (2001), 
v obci je zaznamenán úbytek vody 
ve studnách, kvalita pitné vody v 
nich je celoplošn  nevyhovující 
Ědusičnany, bakteriální znečišt níě, 
v zám ru je rozší ení vodovodu do 
ploch určených k nové zástavb , 
v chatových osadách vodovod není 
a vzhledem k finanční náročnosti 
zatím není výstavba uvažována, 
v chatové osad  Vinice již v n koli-
ka studnách voda není a majitelé 
d lají vrty. Obec má v plánu vybu-
dovat pro zásobování vodou vlastní 
vrty. 

Základní 
škola 

Ne, v obci se nachází budo-
va bývalé základní školy, jež 
sloužila jako muzeum, v sou-
časné dob  je však vyst ho-
váváno a p edpokládá se 
využití objektu v oblasti soci-
álních služeb. 
Základní škola je ve Št novi-
cích, má velmi dobré vyba-
vení a úroveň, obec neuva-
žuje o z ízení malot ídky. 

Plynofikace 
ano, celá obec je plynofikována 
včetn  nové výstavby 

Mate ská 
škola 

ano 
Mate ská škola je dvout ídní 
a její kapacita pln  pokryje 
požadavky. 

Kanalizace 
ano Ějednotnáě – napojeno 85 % 
obyvatel, 15 % obyvatel má jímky, 
které je nutno vyvážet 

Zdravotnické 
za ízení 

ano 
Praktický léka  ordinuje den-
n , d tská léka ka ordinuje 1 
x týdn . 
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ČOV 

ano Ěbiologickáě, kapacitn  na hra-
n , v zim  funguje na 70 % 
čišt ní odpadních vod je do ešeno 
Ědle platné legislativyě 

Sociální za í-
zení 

Nedostatečná kapacita soc. 
za ízení a služeb pro občany 
obce – ešeno mobilními 
službami 

Dopravní  
infrastruktura 

st edem obce prochází silnice I/20 
Ěpr m rná roční intenzita dopravy - 
tém  15000 vozidel/24hod), v blíz-
kosti napojení na dálnici D5, 
železniční doprava – není 
Obec p ebírá do svého majetku 
všechny nové komunikace a tech-
nické sít  v novém obytném území. 
Probíhají rekonstrukce posledních 
komunikací v obci (cca 75 % MK je 
po rekonstrukci).  
Časté dopravní nehody zp sobené 
špatnou dopravní infrastrukturou 
K ižovatky silnic I/20 – I/19 a I/20 – 
III/18047. 
Stavba I/20 je pozastavena pro 
nesouhlas jednoho p espolního 
obyvatele obce. 

Obnovitelné 
zdroje 
energie 

ne 

Občanská vyba-
venost 

 kavárna se sportovn  relaxačním centrem Ětenis, sauna, d tské h išt ě 
 sportovní areál: koupališt  (nefunkční brouzdališt  zm n no na zpevn nou plo-

chu s možností posezeníě, fotbalové h išt , kluzišt  včetn  zázemí, nový d tský 
koutek Ěcelý areál je nutno rekonstruovat avšak investiční náročnost p esahuje 
současné možnosti vlastníkaě 

 jezdecká škola 

 2 ve ejná d tská h išt  

 výčet prodejen - prodejna potravin COOP, prodejna smíšeného zboží, prodejna 
elektro, obchod s oblečením, prodejny nábytku Ě3xě, prodejna autodoplňky a 
tuningové zboží 

 služby a výrobny Ěkade nictví, kosmetika, pedikúra, manikúra, masáže, zakázko-
vé šití, p ekladatelství a výuka angličtiny, pila, kovovýroba, autoopravny, ková -
ství, zednictví, truhlá ství, pokrývačství, tesa ství, čalounictví, instalatérství, tope-
ná ství, zámečnictví, elektroinstalace, autodoprava, okenní a dve ní systémy, 
zemní práce, projektová činnost, webdesign, wi-fi technologie, autobazary, stud-
na ství, tepelná čerpadla, centrální vysávání apod.ě 

 ochotnické divadlo Jirásek 2012 

 velký sál pro kulturní pot eby Ěplesy, zábavy, p edstavení pro d ti, setkávání s 
občanyě 

 klubovny spolk  

 ve ejné osv tlení, rozhlas 

Obec využívá mobilních služeb organizací z Plzn  ĚRaná péče Kuk, z.ú., Plzeň a 
M stská charita Plzeňě. 

Odpady 

 černé skládky – zejména 3 lokality: bývalý kravín ZD, vjezd do chatové osady 
„Kouty“ a u zastávky ČSůD na silnici I/20 Ěkomunální + velkoobjemný odpad) 

 v obci je dále n kolik lokalit, které jsou potenciáln  nebezpečné pro vznik čer-
ných skládek Ěokolí sportovního areálu, chatovišt , k oviny a strže v intravilánu 
obce), černé sklády jsou pr b žn  obcí odstraňovány  

 brownfield - bývalý kravín ZD (zm na majitele – v budoucnosti snad zem d lská 
výroba) 

 Obec rozši uje místa pro nádoby na sb r t íd ného odpadu, p ibyly nové kontej-
nery na použitelné oblečení a na drobné elektroza ízení. Postupn  jsou tato mís-
ta stavebn  upravována. 

 bioodpady jsou sváženy z domácností prost ednictvím nádob 240 litr  Ěnáklady 
na svoz hradí obecě 

Voda 
HEIS VÚV T.G.M., 2012: rizikový ekologický stav útvar  povrchových vod na celém 
území obce 
HEIS VÚV T.G.M., 2011: rizikový chemický stav útvar  podzemních vod na celém 
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území obce 

Ovzduší 

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

ho 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 Ěsilniční doprava, sezónní 
vliv vytáp ní části domácností tuhými palivyě  

Zem d lská 
p da 

ČSÚ Ě30. 6. 2016ě: zem d lská p da – 480 ha (70,8 % z celkové plochy obceě 
ÚůP 2016: zem. p da I. a II. t ídy ochrany – 232 ha (48,3 % z celkové zem. p dyě  

Ložiska nerost-
ných surovin 

v obci se nachází bývalá pískovna, v současné dob  slouží jako skládka stavebního 
odpadu, její kapacita je však tém  napln na. 

Poddolované a 
sesuvné plochy 

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

P írodní hodnoty 
prost edí 

ČSÚ, 2016: lesnatost 18,4 % (125 ha) 
ÚůP, 2016: území málo stabilní 
ÚůP, 2016: p ítomnost LBC, LBK 
probíhá výsadba zelen  na obecních prostranstvích a zalesn ní nevyužitých ploch – 
s výsadbami je počítáno i do budoucnosti 

Kulturní hodnoty 
území 

klasicistní kaple sv. Anny se zvonicí, soška Sv. Jana Nepomuckého, n kolik tradič-
ních statk  s velmi dob e zachovalými vjezdovými bránami Ěklenuté i nov jší pilí o-
véě, n kolik pam tních k ížk , n kolik dochovaných klasicistních štít  

Podnikatelské 
prost edí  

ČSÚ, 2015:  
podíl nezam stnaných osob – 3,29 % 

míra podnikatelské aktivity – 213,5 podnikatel  Ěfyzických osobě/1000 obyv. 

Prost edí pro 
turistický ruch 

 nižší potenciál cestovního ruchu 

 sportovní využití: fotbal, hokej, nohejbal, badminton, bruslení, cvičení pro ženy v 
nové t locvičn  v areálu TJ Sokol, koupališt  

 v nové obytné výstavb  je otev eno relaxační a sportovní centrum Ěsauna, tenis, 
d tské h išt ě 

 pro d ti – d tské koutky, d tská h išt , jsou po ádány sportovní i zábavné sout -
že. 

 obcí prochází dv  cyklotrasy 

Obslužnost hro-
madnou dopra-
vou 

Horší dopravní dostupnost ve ejnou dopravou, pro dopravu v tšinou využívána 
osobní automobilová doprava Ěp edevším ve sm ru na Plzeňě 
P ínosem by byl ve všední dny alespoň dopolední spoj Losiná – Plzeň a opačn  v 
dob  okolo 10,00 hod, doprava o víkendech je minimální. 
Od začátku roku p idán jeden obousm rný dopolední spoj ve všední den 
V současnosti je v jednání rozsáhlá zm na dopravní obslužnosti, kdy p ibude n ko-
lik dalších spoj  ĚPOVED s.r.o.ě 

Územní plán Územní plán byl schválen 22. 10. 2014 

Závady Ěurbanistické, dopravní a hygienickéě Ohrožení v území 
 velký nár st ploch pro bydlení – zábory ZPF, absence 

doprovodných ploch Ězeleň, ve ejná prostranství, h iš-
t  a plochy pro d ti…ě  

 negativní projevy suburbanizace – masivní výstavba 
rodinných dom  a náhlé zvýšení počtu obyvatel m že 
zp sobit negativní zm ny v sociálním prost edí obce, 
nedostatečn  dimenzované ve ejné a technické plo-
chy nedostatečné kapacity či absence služeb v obci 
Ěškolka, školaě, noví obyvatelé orientovaní na m stský 
styl života, domy bez estetických vazeb k obci a bez 

 st ední kategorie radonového indexu Ěrizi-
ko pronikání radonu z geologického podlo-
žíě 

 zábory zem d lské p dy 

 snížená ekologická stabilita v území 
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respektu k historii sídla – často domy pouze „na p es-
pání“ 

 pr tah silnice I. t ídy zastav ným územím – významný 
zdroj znečišt ní ovzduší a hluku, snížení kvality života 
v obci, snížení bezpečnosti provozu v obci, faktické a 
psychologické rozd lení obce  

 hluk z dopravy 

 chybí p echody p es hlavní komunikaci – v dob  do-
pravních špiček není možno komunikaci prakticky p e-
jít. Probíhá výkup pozemk  a zhotovování projektu na 
chodníky s p echody p i silnici I/20. Dále obec uvažuje 
o sv telné signalizaci. 

 z centra obce lze jen velice obtížn  odbočit vlevo na 
silnici I/20 Ěve sm ru na Plzeňě, místa častých do-
pravních nehod: silnice I/20, k ižovatka I/20 ke KD Lo-
siná a k ížení I/20 s II/1Ř3  

 k ižovatky silnic I/20 – I/19 a I/20 – III/18025 

 chyb jící úseky chodník , probíhá výkup pozemk  a 
zhotovování projektu na chodníky s p echody p i silni-
ci I/20 

 rizikový ekologický stav útvar  povrchových vod a 
rizikový chemický stav podzemních vod na celém 
území obce 

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

 

Legenda: Losiná – problémy 
a závady 06/2016 

 

Problémy byly definovány 
v období od 06/2009 do 
06/2016 

 

1. nebezpečná k ižovatka v 
obci 
2. nebezpečná k ižovatka v 
obci 
3. nebezpečná k ižovatka mi-
mo obec 
4. pr tah I/20 obcí – hluková 
zát ž, znečišt ní ovzduší, 
chyb jící úseky chodník  a 
ve ejného osv tlení, nízká 
bezpečnost provozu v obci 
5. riziko vzniku černých sklá-
dek 
6. absence ploch zelen  a 
občanské vybavenosti 
7. JZD – brownfield 
8. nebezpečná k ižovatka 
v obci u APB 
Z – zám r p eložky ĚZÚRě 
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Potenciální problémy dalšího rozvoje obce 

 další nár st intenzity silniční dopravy na komunikaci I/20 m že zvyšovat zát ž obyvatelstva a životní-
ho prost edí nadm rnými emisemi a hlukem s možným d sledkem opušt ní a chátrání objekt  v bez-
prost ední blízkosti stávajícího pr tahu silnice I/20, silnice I/20 – ovzduší, hluk 

 snížení dopravní obslužnosti území hromadnou dopravou Ěnap . díky nedostatku financí nebo nevyu-
žíváním ve ejné dopravy) m že p isp t k dalšímu zvýšení individuální automobilové dopravy s nega-
tivními dopady na životní prost edí a dalšímu omezování spoj . P ínosem by byl ve všední dny ale-
spoň dopolední spoj Losiná – Plzeň a Plzeň – Losiná v dob  okolo 10,00 hod, doprava o víkendech je 
velmi malá. 

 st ety plánovaného obchvatu obce s rozvojovými plochami pro bydlení 
 fragmentace krajiny a zábory zem d lské p dy v d sledku výstavby p eložky silnice I/20 a navazují-

cích komunikací 
 neregulovaná urbanizace volné krajiny m že znamenat:  

 další zábory zem d lské p dy 

 narušení urbanistické struktury a architektonického rázu obce a 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 (teenage i, zelené vdovy), p ípadn  částí obce  

 malý zájem obyvatel o d ní v obci, špatné sousedské vztahy 

 absence ve ejných prostor, míst k setkávání 
 zvýšený výskyt podkorního hmyzu ve smrkových lesích 

 zhoršování technického stavu za ízení pro kulturu, sport a volný čas. Bylo dobudováno druhé d tské 
h išt  a dopln no hracími prvky p vodní h išt . Ve sportovním areálu byla dobudována st edn  velká 
t locvična včetn  zázemí pro sportovce (kabiny, sprchy, sauna, posilovna).  

 zajišt ní pot ebných financí v rozpočtu obce na realizaci rozvojových zám r  a zajišt ní základních 
služeb 

Návrhy a doporučení pro územní plánovaní a rozhodování v území 
 v novat pozornost negativním projev m procesu suburbanizace, konkrétn  respektovat p i rozhodo-

vání obce, resp. zohlednit v územním plánu, následující zásady:  
 rozhodovat se p i p íprav  územního plánu z pohledu pot eb obce a nepodléhat tlak m vlastník  po-

zemk  

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

 nevymezovat v územním plánu plochy k zastav ní, které p ímo nenavazují na stávající zástavbu, re-
spektovat kompaktnost zástavby a dobré dopravní propojení 

 p edem ešit vliv zvýšení počtu objekt  pro bydlení a počtu obyvatel na kapacitu technické, dopravní a 
sociální infrastruktury a zajistit plochy pro p ípadné rozší ení, p edcházet dopravním problém m ve 
špičkách 

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

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

 vhodn  definovat regulativy a součinnost se stavebním ú adem a dbát na jejich dodržování 
 používat další nástroje: situační plán, územní studie, architektonická studie, komunitní plánování  
 realizovat obchvat obce tak, aby byly sníženy st ety s plochami pro bydlení  
 zajistit protihluková opat ení okolo stávající komunikace (a v budoucnu p ípadn  u p eložky I/20) a 

současn  je provést tak, aby nebyly narušeny urbanistické hodnoty v obci Ěnap . zajistit plochy pro ze-
leň a ozelen né valy, p ípadn  protihlukové st nyě, zvážit odsun stavební čáry do v tší vzdálenosti od 
liniového zdroje, hluk z dopravy 

 zvýšit bezpečnost obyvatel obce realizací chodník  kolem hlavní komunikace, vymezením Ěn kolikaě 
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p echod  pro chodce v nejd ležit jších místech, v p ípad  pot eby i s ostr vky, umístit výstražné do-
pravní značení, p ípadn  sv telnou signalizaci. Dopravní nehody - K ižovatky silnic I/20 – I/19 a I/20 – 
III/18025. Probíhá výkup pozemk  a zhotovování projektu na chodníky s p echody p i silnici I/20. Dále 
obec uvažuje o sv telné signalizaci. 

 zvážit nutnost dalšího vymezování ploch pro bydlení i pr mysl „na zelené louce“, využívat p edevším 
stávajících ploch, které jsou již vyjmuty ze zem d lského p dního fondu a minimalizovat zábory ze-
m d lské p dy s vysokým stupn m ochrany nebo vysokou bonitou a co nejmén  zt žovat obhospo-
da ování ZPF 

 zám r vybudování severního obchvatu obce je navrhován za účelem zlepšení kvality života v obci, p i 
návrhu a realizaci zám ru (zakotveného v ZÚR Plzeňského kraje) je nutno: 

  realizovat obchvat obce tak, aby byly eliminovány st ety s plochami pro bydlení  
  eliminovat negativní dopady dopravy (emise, hluk) na obyvatelstvo  

 zajistit ochranu p írodních a estetických hodnot v území, respektovat krajinné prvky, minimalizovat 
zásahy do lesních porost . Obec má v plánu intenzivn jší zalesňování pozemk  obce. 

 p ispívat k prevenci a snižování znečišťování povrchových a podzemních vod v d sledku komunálního 
vypoušt ní, zem d lské a pr myslové činnosti 

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

 ve stávající i nové zástavb  vymezit dostatečný prostor pro nádoby na odpad a nezbytnou manipulaci 
s odpadem, pokusit se neporušit estetické hodnoty obce Obec rozši uje místa pro nádoby na sb r t í-
d ného odpadu, postupn  jsou tato místa stavebn  upravována. 

 do budoucna vzhledem k p edpokládanému r stu počtu obyvatel zvážit možnost zajišt ní rezervy pro 
obnovení Ěvýstavbuě základní školy Ěnap . 1.-4. t ídaě v obci. Existence školy snižuje nutnost každo-
denní dojížďky do jiné obce, buduje vztah rodin k obci, zlepšuje sociální prost edí apod. 

 vymezení pruh  pro cyklisty, p ípadn  z ízení nové cyklostezky mimo hlavní komunikaci vhodnou pro 
každodenní dojížďku v rámci obce a blízkého okolí 

 p i lokalizaci zám r  zajistit ochranu p írodních a estetických hodnot v území, respektovat krajinné 
prvky, minimalizovat zásahy do lesních porost  Ěp ípadn  využívat možnosti zalesn ní zem d lsky 
nevyužívaných pozemk  s ohledem na p irozenou skladbu d evině 

 v p ípad  zájmu o výstavbu fotovoltaické elektrárny, preferovat st ešní instalace p ed instalací na ZPF. 
Obec uvažuje o umíst ní fotovoltaických panel  na budovy obce. 

 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 

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

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

 byl zprovozn n ve ejný internet v kulturním dom  

 byla opravena socha sv. Jana Nepomuckého, opravy pomník , postupn  probíhají opravy k ížk  Ě3 
ks) 

 byla zrekonstruována st echa hasičské zbrojnice a probíhá rekonstrukce vnit ního prostoru 

 provedena částečná rekonstrukce kulturního domu Ěvým na oken, oprava st echyě 
 byla pln  zrekonstruována a vybavena restaurace v kulturním dom  včetn  opravy nefunkční rekupe-

race 

 postupn  probíhá rekonstrukce budov ve sportovním areálu Ěprovedena vým na st ešní krytiny, re-
konstrukce WC) 

 soukromé relaxační a sportovní centrum 

 výstavba t locvičny  
 rozší ení mate ské školy na kapacitu 50 d tí od 1. 2. 2011. Provedená vým na oken a dve í.  
 v zahrad  mate ské školy byl vybudován jízdní ovál pro jízdu na kolech a kolob žkách, bylo dopln no 

vybavení hracími prvky Ědalší pískovišt , houpačky apod.ě 
 nov  zrekonstruované koupališt  včetn  úpravy zelen  a výsadby nových strom , nefunkční brouzda-

lišt  zm n no na zpevn nou plochu s možností posezení, dopln na výsadba strom  

 dobudováno ve ejné osv tlení 
 rozší ení míst pro nádoby na sb r t íd ného odpadu a stavební úpravy t chto ploch 
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Zám ry 

 návrh p eložky silnice I. t ídy Černice ĚMÚK s D5ě - Losiná ĚMÚK s I/1řě zanesený v platných ZÚR 
Plzeňského kraje Ězpracovává se projektová dokumentaceě 

 v rámci rekonstrukce silnice I/20 SD obnova chodník , obrubník , p echod  pro chodce + ve ejné 
osv tlení a autobusové zálivy – je požádáno o stavební povolení 

 Instalace prvk  dopravního monitoringu na silnici I/20 Ěoboustrann ě  
 I/20 – okružní k ižovatka místo nebezpečné k ižovatky I/20 a III/1Ř047 – probíhá zpracování doku-

mentace k územnímu ízení 
 silnice III/1Ř025 a část III/1Ř047 – chodníky, p echody, autobusové zálivy, ve ejné osv tlení – zpra-

covává se projektová dokumentace k této stavb  

 provedení rekonstrukce n kolika posledních krátkých úsek  místních komunikací 
 rekonstrukce parkovišt  u kulturního domu 

 výstavba cyklostezek (budovat je v rámci mikroregionuě 
 rozší ení vodovodu a plynofikace do ploch určených k nové zástavb  Ěprobíháě  
 obec má v plánu vybudovat pro zásobování vodou vlastní vrty 

 dlouhodobý zám r - pokud dojde k další výstavb  rodinných dom  nebo výrobních prostor v obci, 
bude nutné rozší it kapacitu ČOV o cca 500 ekv. obyv. Ějde ale spíše o vzdálen jší budoucnostě 

 vybudování 1 domácího tepelného čerpadla 

 obec uvažuje o umíst ní fotovoltaických panel  na budovy obce, oh ev vody v koupališti 
 p eložky vzdušného vedení NN Ědo zem ě 
 plánováno zateplení plášt  budovy a st echy mate ské školy 

 vým na vchodových dve í kulturního domu, rekonstrukce rozvod  vody a odpad  

 po ízení nového vybavení sálu kulturního domu Ěžidle, stoly, úpravy jevišt  pro divadelní spolek) 

 do majetku obce byla p evedena budova bývalé školy – p edpokládané využití v oblasti sociálních 
služeb Ěbyty pro seniory, startovací byty pro mladé apod.ě  

 vybudování d tských p íst ešk  Ěod 07/2016ě 
 výstavba víceúčelového h išt  společn  s rekonstrukcí kluzišt  Ěpožádáno o dotaci, zpracován pro-

jekt) 

 dokončení úpravy terénu a umíst ní mobiliá e okolo opravené víceúčelové požární nádrže, rekon-
strukce oplocení včetn  vrat 

 oprava mostních objekt  na potoce 

 rozší ení prvk  m stského mobiliá e na území obce 

 postupné zalesňování pozemk  obce 

SWOT výroky Ěobecě 

 

Silné stránky 
Sportovní areál 
Mate ská škola – vybavení budovy i zahrady 
Kulturní d m – velký sál, aktivní divadelní ochotnický spolek 
D tská h išt  
Pokrytí obce inženýrskými sít mi – plyn, voda, kanalizace, ČOV 
Víceúčelová požární nádrž 
Zrekonstruované místní komunikace 
Bezdrátový rozhlas, elektronické rozesílání informací občan m, podrobn  zpracované webové 
stránky obce 
Výhodn  pro občany sloužící systém sb ru odpad  včetn  bioodpadu 
Ve výstavb  chodníky, p echody podél silnice I/20 
Infrastruktura výstavby je dostatečná 
 
 
Slabé stránky 
Silnice I/20 – není obchvat obce 
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Obec nemá vlastní zdroj vody Ěuvažováno o možnosti vlastních vrt ě 
Malé zázemí pro občany v nov  vzniklé zástavb  
Soudržnost obyvatel a jejich začlen ní je docela nízké. 

Rozpočet obce 

Volné prost edky, o kterých obec m že rozhodovat a použít je na investice jsou ve výši min. 10 mil. 
Kč/rok 
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Fotodokumentace 2014 

Obecní ú ad je velmi p kn  
vyhlížející budova. 

Poslední Ěplatnýě územní plán 
zde visí na st n , aby každý 
p íchozí obyvatel v d l, co kde 
je a co se chystá. 

 

V této kancelá i vyzdobené 
nejen praporem a znakem obce, 
ale i leteckým snímkem, se 
diskutuje o místních problémech 
a hledají se ta nejlepší a nej-
sch dn jší ešení. 
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Fotodokumentace 2014 

Protože se obec Losiná účastní 
sb ru a t íd ní odpadu, dostává 
obecní ú ad „osv dčení“, aby 
v d li jakým díle p isp la jejich 
obec k snížení problému 
s oteplováním naší planety Ze-
m .  

Možná, že by ale stálo za to, 
s osv dčením poslat i vysv tle-
ní, jak se k daným čísl m do-
sp lo a jaké je porovnání 
s ostatními obcemi v okolí 

 

Jedno z míst sb ru t íd ného 
odpadu v obci. M žeme zde 
vid t i nov  p idaný kontejner 
na oblečení. 

 

Další místo sb ru odpadu u 
protihlukové st ny. Op t krásn  
upravené, čisté a s dostatkem 
prostoru pro manipulaci. 
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Fotodokumentace 2014 

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

 

Také místní koupališt  se po-
stupn  rekonstruuje. Částečn  
už jsou opravené hráze a 
v plánu je rekonstrukce dna. 
Krom  p íjemné klidné polohy 
zde lidé jist  ocení také vzrostlé 
stromy, které poskytují dostatek 
stínu. 

 

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

D tský koutek je nezbytný.  

Zde se zase baví dosp lí a to i 
v p ípad , že prší. Ta v n  
z pečeného masa se bohužel 
k záb ru už nedá p idat. 

 

Kulturní d m pro 500 osob, 
parkovišt  je sice pom rn  vel-
ké, ale snad budou místní p i-
cházet Ěi odcházetě na zábavu 
po svých… 
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Fotodokumentace 2014 

P ejít hlavní silnici je opravdu 
„tvrdý o íšek“ a pokud se ješt  
musím ohlížet i na „neposedné“ 
d ti, tak to je t eba svatou trp -
livost Ěa nebo vést silnici jinu-
dy…ě. 

 

Jedno auto za druhým… 

 

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

Nov  opravené silnice včetn  
obrubník  a parkovacích míst 
v části obce za potokem. 

 

Kvalita prací je výborná. Krajni-
ce umožňují i úklid a zbavení 
silnice pr jezdy aut zvi ovaný 
prach. 

Zde se poda ilo do ulice vm st-
nat i parkovací místa. 
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Fotodokumentace 2014 

Nová část Losiné – občas by se 
asi pat ilo zbavit se zelen  tam, 
kde nepat í. 

 

Na tomto obrázku je patrné, jak 
se dá množství zelen  v obci 
opticky zv tšit, když fotograf 
komponuje sv j zám r z bez-
prost ední blízkosti vysázené 
zelen . 

Dva romantické záb ry – nová 
fasáda dopln ná popínavými 
rostlinami a krásnou zahrádkou 
v pop edí a záb r místní kaplič-
ky p es záhonek afrikán . 
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Fotodokumentace 2016 

Obecní ú ad byla velmi p kn  
vyhlížející budova v roce 2014 a 
z stala takovou i v roce 2016. 

 

Pan starosta ukazuje plány 
nejproblematičt jšího místa 
v obci – silnice I/20, která d lí 
obec na dv  části. 

Obci se poda ilo zrealizovat 
opravu sochy sv. Jana Nepo-
muckého, respektive vým ny 
dvou kamen  v základu sochy, 
která se ani nenachází v zasta-
v ném území obce. 
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Fotodokumentace 2016 

Obec realizovala opravu p ístu-
pové cesty k mate ské škole 

P ed dv ma lety jsme fotili kon-
tejnery na separovaný sb r. 
Letos k t mto kontejner m p i-
byly další, na sb r bioodpadu 
v hn dé barv . 

Poda ilo se obnovit i tento po-
mník postavený v roce 1915 
k 500-stému výročí upálení 
Mistra Jana Husa. 
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Fotodokumentace 2016 

Místní koupališt  eší kvalitu 
vody v bazénu pomocí p ed a-
zeného biofiltru. Je ale otázkou, 
jestli by nebylo v tomto p ípad  
lepší využít osv dčené techno-
logie pískových filtr . 

V prostoru koupališt  se prová-
d jí poslední zemní úpravy. 
Prob hnout by m la i výsadba 
zelen . 

Opravená p íjezdová cesta ke 
koupališti 
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Fotodokumentace 2016 

Fotbalové h išt  má krásný, asi 
pravideln  upravovaný zelený 
trávník. 

D tský koutek i s odpovídající 
lezeckou st nou je nezbytný.  

 

U tohoto d tského koutku se 
bude ješt  p istavovat krytý 
p íst ešek Ěsalašě. 
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Fotodokumentace 2016 

P ejít hlavní silnici je opravdu 
„tvrdý o íšek“ a v této v ci se 
opravdu od roku 2014 nic ne-
zm nilo. 

 

Budova bývalé školy, která už 
brzy zm ní své stávající poslání 
z chátrající budovy na nové 
využití 

Sb rné místo t íd ného odpadu 
z domácností v obci Losiná. 
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Fotodokumentace 2016 

Sb rných míst je v obci pocho-
piteln  více. 

I zde d íve stála socha n jakého 
svatého, která se v současnosti 
restauruje. 

 

Vlevo umíst na socha sv. Jana 
Nepomuckého, stejn  tak jako 
vpravo, jen ta socha vpravo, 
v blízkosti budovy zrušené ško-
ly, pot ebuje ješt  zrestaurovat. 
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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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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.  
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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 
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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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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.  

 


