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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 Nezvěstice 

Souhrn informací o obci 

Poloha a  

charakter 

Obec se nachází v jižní části území SO ORP Plzeň cca 15 km jihozápadn  od 
centra krajského m sta v malebném prost edí údolí eky Úslavy. Obec je p í-
jemným místem pro bydlení a rekreaci Ěúdolí Úslavyě, bez významného naruše-
ní pr myslem a s velmi dobrou dopravní dostupností na železniční trati a silnici 
I/1ř, která však prochází zastav nou částí obce se všemi negativními d sledky. 
Obec disponuje základní infrastrukturou, občanskou vybaveností i bohatou na-
bídkou služeb. 

Rozloha 644 ha 

Obyvatelstvo 

1454 obyvatel (v r. 2011), mezi lety 2001 až 2011 došlo ke zvýšení o Ř,Ř % 

1437 obyvatel (06/2014) 

1451 obyvatel (v r. 2015) 

Bytový fond 

405 dom  ĚSLDB 2011ě: 56 neobydlených dom  Ě13,Ř %ě, z toho 22 dom  vyu-
žívaných k rekreaci 

548 trvale obydlených byt  ĚSLDB 2011ě 
36 dokončených byt  v letech 2007–2015 

Vymezení ploch 
pro bydlení a pod-
nikání 

plochy pro podnikání: Nezv stice-sever – za nádražím a v míst  JZD Ěůlimexě - 
3,2 ha, v zám ru další plochy pro podnikání 3,7 ha 

plochy pro bydlení: Nezv stice, Olešná, Malá Strana, u nádraží - 6,5 ha Ěsmíše-
ná zóna – bydlení a drobné podnikáníě, v zám ru další plochy pro bydlení 7,1 ha 
- vymezené plochy jsou v soukromých rukou a je na vlastnících pozemk , kdy 
dojde k výstavb . 
plochy pro rekreaci: Nezv stice, Varta, Pod Zámečkem, Na Vršku 

Vodovod 

ano, napojení 76 % domácností Ěpokrytí 
území obceě, ostatní vlastní studny Ěkle-
sá hladina spodní vody),  

vlastní zdroj vody - vrt hloubka 18,5 m a 
odb r povrchové vody z potoka Bradavy 
s následnou úpravou, 

vodojem Na Vart  a úpravna vody na 
k.ú. Žákava. 

Stav: velmi dobrý (po generální rekon-
strukci). 

Základní 
škola 

ano (kapacita 290 
školák /2014ě 
P ípravné práce na 
zkapacitn ní prostor 
ZŠ a MŠ – p dní 
vestavba a p ístavba.  

 

Plynofikace 

ano, celá obec Nezv stice a Olešná 

Stav: velmi dobrý. Pokrytí území obce 
90 % 

Mate ská 
škola 

ano (kapacita 75 
d tí/2014ě 
 

Kanalizace 

ano, jednotná kanalizace Ě7 výpustíě  
20 % jednotná kanalizace, 70 % oddílná 
kanalizace, 10 % žumpy a septiky. 
 

Zdravotnické 
za ízení 

Ano  

Základní zdravotní 
péče je zabezpeče-
na. 

Zdravotní st edisko – 
ordinace praktického 
léka e pro dosp lé, 
zubní ordinace, d t-
ský léka , gynekolo-
gie, fyzioterapie 
včetn  lékárny 

ČOV 

centrální ČOV (od 30. 8. 2015 ve zku-
šebním provozu) 

3 samostatné ČOV zrušeny nebo odsta-
veny 

Sociální za í-
zení 

D m s pečovatel-
skou službou 

V obci jsou velice 
dob e zabezpečeny 
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sociální služby. 

Sdružení zdravotn  
postižených PK - 
sociální poradenství 
Domovinka – posky-
tování sociálních 
služeb 

D m klidného stá í 
(DKS) – bytový d m 
pro seniory a zdra-
votn  postižené Ěka-
pacita 20 byt , cca 
40 osob) 

 

OZE 
MVE „ve Mlýn “, fotovoltaické elektrárny soukromé – 1x st ešní instalace, 1x na 
travním porostu za obcí 

Občanská vyba-
venost 

obchody, výdejna lék , pošta, mate ská škola, základní škola, hostinec, ordinace 
praktického léka e, zdravotnické za ízení, knihovna, místo ve ejného p ístupu k 
internetu, p ipojení vysokorychlostního internetu ĚůDSL, Wi-Fi, kabelové rozvo-
dy), chodníky, ve ejné osv tlení, obecní rozhlas, klubovny spolk , společenské 
centrum a kulturní sál, d tský koutek a 2 d tská h išt , fotbalové a volejbalové 
h išt , místo ke koupání, t locvična Sokol, víceúčelová sportovní hala, um lá 
vodní nádrž, azylový prostor pro ubytování v p ípad  vyho ení nebo vytopení 
 
sportovní h išt : stadion s atletickou dráhou 400 m, h išt m na kopanou a hasič-
ské sporty, víceúčelovým h išt m s um lou trávou (p edevším pro národní háze-
nou), víceúčelovým h išt m s asfaltovým povrchem 

Odpady 

roste separace t íd ných odpad , v pr b hu roku je zajišťován sb r nebezpeč-
ného a velkoobjemového odpadu, zatím není sb rný dv r, biomasa se skladuje 
na pozemcích ůlimexu. Vybudovány uzav ené prostory pro ukládání odpadu Ěi 
pro chata e a obyvatele ostatních obcí v okolíě. 
brownfields: objekty a prostor bývalého JZD (v 06/2016 využívané cca z 50 %) 

Voda 

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

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

ÚůP, 2012: Q100 Bradava (5,42 haě, ostatní vodní toky Ě54,32 haě 
2016: Zaplavená plocha p i Q100: tok Bradava - 5,6 ha, tok Úslava - 53,5 ha, 
z toho v zastav ném území Ř,1 ha 

eka Úslava nep edstavuje významné ohrožení, m l by být zachován p irozený 
charakter toku 

Ovzduší 

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

vého imisního limitu pro BaP Ě2010-2014ě a troposférický ozon Ěr. 2014ě 
Imisní limity pro ochranu ekosystém  a vegetace: 

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

Subjektivn  je ovzduší vnímáno jako mírn  znečišt né vlivem silniční dopravy a 
sezónn  vytáp ním domácností, je rozší eno vytáp ní plynem. 

Zem d lská p da 
ČSÚ Ě30. 6. 2016ě: zem d lská p da – 481 ha (74,6 % z celkové plochy obceě 
ÚůP 2016: zem. p da I. a II. t ídy ochrany – 360 ha (74,8 % z celk. zem. p dy) 

Ložiska nerost-
ných surovin 

nevyskytují se 

Poddolované a 
sesuvné plochy 

nevyskytují se 

P írodní hodnoty ČSÚ, 2016: lesnatost 8,7 % (56 ha) 
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prost edí ÚůP, 2016: území málo stabilní 
ÚůP, 2016: Natura 2000 – EVL Bradava, na části území je p írodní park Korna-
tický potok, p ítomnost LBC, LBK, RBK 

Výsadba zelen  na obecních prostranstvích a zalesn ní nevyužitých ploch (v 
současnosti i budoucnosti) - pokáceno cca 60 starých topol  a vysázeno cca ř0 
nových strom  

Kulturní hodnoty 
území 

nemovité památky: tvrz – tvrzišt , kostel Všech svatých, k íž, venkovská used-
lost: č. p. 11, č. p. 12 ĚU Havlíčk ě 

Podnikatelské 
prost edí  

ČSÚ, 2015:  
podíl nezam stnaných osob – 2,49 % 

míra podnikatelské aktivity – 177,Ř podnikatel  Ěfyzických osobě/1000 obyv. 

Prost edí pro turis-
tický ruch 

um lá vodní nádrž, sportovní areál, ada rekreačních chat podél eky 

cyklotrasy č. 2125 a 31 

značená turistická trasa 

obec aktivní v rámci mikroregionu Radyn  a MůS ůktivios 

Obslužnost hro-
madnou dopravou 

dobrá četnost spojení hromadou dopravou v pracovních dnech i o víkendech, 
vyhovující železniční i autobusová doprava 

Územní plán 

platné: 
Územní plán obce Nezv stice, účinný od 1ř. 3. 1řř4 

po izované: 
Územní plán Nezv stice, schváleno zadání ÚP, bude zahájeno po izování návr-
hu ÚP 

V současnosti Ě10/2016) se p edpokládá jeho vydání v nejbližší dob  

Závady Ěurbanistické, dopravní a hygienickéě Ohrožení v území 
 pr tah silnice I. t ídy zastav ným územím – vysoká intenzita dopravy, 

p edevším nákladní – zpracována EIů Ě06/2014ě, 06/2016 byla SD 
zpracována studie 

 nehody - nepozornost idič  kamion  z d vodu omezeného pr jezdu 
pod viaduktem. 

 obchvat obce – schválena severní varianta, která jde zcela mimo obec. 
Koridor je v ÚP. 

 vedení komunikace I/1ř v bezprost ední blízkosti školy a školky (existu-
jí projekty úpravy p echod , osv tlení, brána na m ení výškyě 

 mimoúrovňové k ížení silnice I. t ídy se železnicí, snížená sv tlost via-
duktu Ěsv tlost 3,3,mě 

 pokles hladiny vody v domácích studnách 

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

 brownfields: objekty a prostor bývalého JZD Ěv 06/2016 využívané cca 
z 50 %) 

 Q100 Úslavy a Bradavy 
v obci – p edstavuje 
pouze mírné povodňo-
vé ohrožení 

 potok Olešná p edsta-
vuje povodňové ohro-
žení pro část obce 

 znečišt ní povrchových 
vod 

 vysoká intenzita dopra-
vy zvyšuje riziko do-
pravní nehody 

 stará ekologická zát ž 
areál ůlimex 
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Legenda: Nezvěstice – pro-
blémy a závady 06/2016 
 
Problémy byly definovány 
v období od 06/200ř do 
06/2016 
 
1. nebezpečná k ižovatka 
2. nevhodné parametry želez-
ničního podjezdu u silnice I/1ř 
Ěsnížená sv tlost, ší kaě 
3. pr tah silnice I/1ř centrem 
obce, hluková a emisní zát ž, 
snížená bezpečnost 
4. brownfields – SEZ v areálu 
Alimex 
5. teoretické riziko negativních 
vliv  pr myslové zóny Ěautola-
kovnaě na plánovanou plochu 
pro bydlení za nádražím 
6. pohledová závada – neeste-
ticky p sobící bytové domy 
Q – záplavové území Q100 
Úslavy 
 
Poznámka: světle modře ozna-

čené problémy byly v minulém 
období vyřešeny nebo přestaly 
být chápány jako problémy 

Potenciální problémy dalšího rozvoje obce 

 r st intenzity dopravy na stávajících Ěkapacitn  i technicky nevyhovujícíchě silnicích – riziko r stu 
počtu dopravních nehod a zhoršení stavu životního prost edí v obci  

 realizace obchvatu silnice I/19 

 obchvat obce – schválena severní varianta, která jde zcela mimo obec. 
 fragmentace krajiny p eložkou silnice I/1ř 

 Ěneěrealizace návrh  na modernizaci a elektrizaci železniční trat  č. 175 a č. 1ř0 

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

 zvýšený výskyt podkorního hmyzu ve smrkových lesích - k rovec 

 vyšší zábory zem d lské p dy v p ípad  zvýšení tempa nové výstavby 

 obec nemá vlastní pozemky, spekulace nebo neochota k prodeji pozemk  soukromých vlastník  
m že brzdit rozvoj bydlení v nových rozvojových plochách 

 nedostatečná kapacita ČOV a kanalizace 
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Návrhy a doporučení pro územní plánovaní a rozhodování v území 
 odstranit bodové dopravní závady a negativní vlivy provozu silniční motorové dopravy – k ížení se 

železnicí  
 realizovat p eložku I/1ř Ěobchvatě s minimalizací vliv  na životní prost edí, zdraví obyvatel v obci a 

pokud možno zachovat prostupnost a pr chodnost krajiny pro zv , pot eby zem d lství a rekreaci  
 rozší ení infrastruktury pro zásobování obce vodou a napojení zbývající části obce 

 dobudování a modernizace infrastruktury pro čišt ní odpadních vod  
 posilovat retenční schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových a podzemních zdroj  vody a 

pramenišť a podporovat jejich hospodárné využívání 
 zajišt ní kapacit pro sb r, t íd ní a recyklaci odpadu – technický dv r 
 najít vhodný zp sob na využití bioodpadu v obci Ěnap . mobilní kompostování, komunitní komposto-

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

prvky a zajistit jejich ochranu, p edevším využívat stávajících ploch, které jsou již vyjmuty ze ZPF a 
minimalizovat zábory zem d lské p dy s vysokým stupn m ochrany nebo vysokou bonitou, nezt -
žovat zem d lské hospoda ení  

 vymezit vhodné plochy pro výsadby ve ejné zelen  

 dobudování chodník  ĚMalá Stranaě 
 modernizace trat  č. 175 a trat  č. 1ř0 jako p edpokladu zavedení integrálního taktového grafikonu, 

modernizace rektifikací oblouk  pro zvýšení traťové rychlosti a úplné zdvoukolejn ní trat  Ěviz ZÚR 
PK) 

 rekonstrukce a budování za ízení pro sport a volný čas 

 p íprava pozemk  pro bydlení ve spolupráci s vlastníky 

 zvážit vymezení a budování nových značených cyklistických tras 

 koncepční ešení rozvoje rekreačních areál , chatových oblastí, apod. 
 zachovat p irozený charakter toku eky Úslavy s volnou nivou a meandry, neumísťovat zástavbu a 

neprovád t necitlivé zásahy do toku 

 revitalizace Olešenského potoka provést p írod  blízkým zp sobem, zachovat charakter toku, b e-
hové porosty apod. Hotovo v roce 2012. 

 obnovit funkčnost koupališt , zajistit bezpečnost, údržbu, modernizaci, hledat další zdroje financo-
vání, kvalitou nabízených služeb p ilákat více obyvatel i nové návšt vníky, nap . ze sousedních ob-
cí, rekreanty i turisty, navázat rekreační plochy na vedení turistických a cyklistických tras atd. nebo 
zvolit jiné vhodné využití 

 spolupracovat s jinými obcemi p i rozvoji cestovního ruchu a ešení dalších problém  Ěnap . v rámci 
mikroregionu Radyn ě 

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

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

 rekonstrukce sportovního h išt  včetn  ozelen ní – stadion s atletickou dráhou 400 m, h išt m na 
kopanou a hasičské sporty, víceúčelovým h išt m s um lou trávou (p edevším pro národní háze-
nou), víceúčelovým h išt m s asfaltovým povrchem (06/2014)  

 revitalizace Olešenského potoka - byly dokončeny protipovodňové úpravy - 2012 

 realizace pozemkových úprav v k. ú. Nezv stice, p evedení části pozemk  mezi katastry s obcí 
Šťáhlavy za účelem vyrovnání hranic ĚKPÚ dokončeny k 30. 3. 2014) 

 rekonstrukce um lé vodní nádrže 

 realizace dopravních opat ení Ěradar, výškové m eníě 
 instalace výstražné tabule na silnici u h išt : „Možnost posledního otočení p ed nízkým mostem“ 
 hluk z dopravy kolem silnice I/1ř byl vy ešen SD cca v 07/2014 

 protihluková okna Ěobytné budovy, školaě, projekt SD Ě2016ě 
 v roce 2015 byla dokončená nová ČOV 

 využití ploch pro podnikání 3,7 ha a ploch pro bydlení 7,1 ha – k 06/2016 je pln  obsazeno  
 vybudování optického kabelu Ě10/2016) 

 podzemní vedení VO + nové sv telné body ve st edu obce (08/2016) 

 ČOV Ě1100 EOě Ěrealizována od 0ř/2014, dokončena v 04/2015) a kanalizace – I. etapa – pokrytí 
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cca 75 % obce 

Zám ry 

 p eložka silnice I/1ř: Losiná ĚMÚK s I/20ě – Nezbav tice – Nezv stice Ědle ZÚR PKě  
 obchvat obce – schválena severní varianta, která jde zcela mimo obec Ězapracováno do ÚPě 
 na silnici I/1ř lepší označení u školy – blikající sv tla, výstražné tabule 

 úprava části silnice na p íjezdu do obce Ěcca 2 kmě – narovnání komunikace, možná kruhový ob-
jezd, zpomalení rychlosti Ěnyní se zpracovává studieě 

 modernizace rektifikací oblouk  pro zvýšení traťové rychlosti a úplné zdvoukolejn ní železniční 
trat  č. 1ř0 Plzeň – Horažďovice – České Bud jovice Ědle ZÚR PKě, sv telné p ejezdy 

 cyklotrasa Plzeň – Božkov – Starý Plzenec – Šťáhlavice – Kozel – Nezv stice – Vlkov – Spálené 
Po ící – Brdy Ěvšechny pozemky už jsou obecníě 

 p estupní terminál pro Plzeň – Bud jovice – Brdy Ěbezpečný p estup, parkovací místa, místa na 
odkládání kolě 

 najít vhodné funkční využití pro areál ůlimexu Ěpodnikání, bydlení…ě – probíhá v rámci nového ÚP 

 p estavba současné jednotné kanalizace na dešťovou a vybudování oddílné splaškové kanalizace 
(II. etapa)  

 rozší ení vodovodu do částí „Na Husáku“ a „Na Vršek“ 
 protipovodňové zám ry v souvislosti s KPÚ Ěpolder u silnice I/1ř, propustek) 

 sanace svah  mezi t lesy most  p es eky Úslavu a Bradavu 

 zdvojení vysokého nap tí, projekt v p íprav , realizace se očekává v roce 2022 

 rozší ení modernizace osv tlení v obci ĚLED sv tlaě 
 sout ž architekt  na zpracování urbanistické studie st edu obce 

 nástavba a p ístavba ZŠ a MŠ a současná modernizace Ěbezbariérový vstup, …ě – ve fázi staveb-
ního povolení (hotovo 2017) 

SWOT výroky Ěobecě 
 
Silné stránky 
Nadstandardní vybavení pro sport a rekreaci 
Nadstandardní vy ešení problematiky odpad  
Nadstandardní občanská vybavenost 
Dobrá dopravní obslužnost 
Minimální ohrožení obyvatelstva i škod na majetku p i záplavách 
 
Slabé stránky 
Tranzitní doprava 
T žká doprava do areálu ůlimex 

Rozpočet obce 

Volné prost edky, o kterých obec m že rozhodovat a použít je na investice jsou ve výši odpovídající 
pot ebám obce. 
 

 

 



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

159 

Fotodokumentace 2014 

P ijíždíme do obce Nezv stic o 
chvíli d íve, než bylo dohodnuto 
a ihned vidíme v akci relativn  
nový kontejner na využitelné Ěi 
když použitéě oblečení, umíst -
ný, stejn  jako ostatní p ímo u 
obecního ú adu. 

Domy v t sné blízkosti obecní-
ho ú adu si zachovávají sv j 
klasický vzhled.  

D íve asi statek, nyní spíše 
rekreační objekt nebo stabiln  
obývaný d m blízko soutoku 
dvou místních tok  – tedy jeden 
ze dvou objekt  s jistým rizikem 
zasažení povodní v tšího roz-
sahu. 
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Fotodokumentace 2014 

Vlevo – vchod do obecního 
ú adu společn  s vchodem na 
poštu. 

Vpravo – historie obce Nezv s-
tice. 

Pohled od mostu p es Úhlavu 
sm rem k obecnímu ú adu. 

 

Obec realizovala funkční odpa-
dové hospodá ství obce a to i 
pro p espolní a chata e. Dostá-
vají k dispozici barevné PE 
pytle, které zase na oplátku 
místo do lesa dávají na jedno 
místo v obci, v lepším p ípad  
p ímo do krytých box . 
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Fotodokumentace 2014 

Další místo separovaného sb -
ru u h išt . 

Velkoobjemový kontejner pro 
obyvatele obce u h išt . 

I v této obci je p ítomna fotovol-
taika. V p ípad , že nezabírá 
kvalitní zem d lskou p du a 
daňový poplatník zde svými 
dan mi nepodporuje neidentifi-
kovatelné společnosti sídlící 
v daňových rájích, tak určit  
nelze proti ní protestovat. 
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Fotodokumentace 2014 

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

Nezvykle veliké parkovišt  p ed 
místním, stále se vylepšujícím 
koupališt m. 

Zrenovované koupališt . To 
vpravo – d tské už má i prove-
den nát r v jasn  modré barv , 
takže to opticky velmi vylepšuje 
pohledový vjem. 
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Fotodokumentace 2014 

Technologie filtrace, které byla 
p ed 2 lety práv  dovezena – 
písková filtrace vstupní vody 
byla umíst na do d ev ného 
domku i s další technologií. 

 

Šesticestný ventil na cirkulační 
filtraci sice vypadá pom rn  
složit , ale musí zvládnout více 
technologických krok  od filtra-
ce cirkulační vody v bazénu až 
po zp tné čist ní pískových 
filtr  p i jejich zanesení. 

H išt  v Nezv sticích je stále 
„opečováváno“ a rozr stá se o 
další h išt  a možnosti dalších 
aktivit Ěvčetn  hasičského spor-
tu). Novinkou je taky nadstan-
dardní ozelen ní celého areálu. 
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Fotodokumentace 2014 

Upravená sportovišt  snad vy-
táhnou obyvatele od jejich za-
hradních gril , bazén  a televi-
ze s bramb rky. Zdravý životní 
styl je heslo dne, které na nás 
stále „útočí“.  

Na své si p ijdou i diváci, kte í 
mají k dispozici i krytou tribunu. 

Revitalizace zelen  v prostoru 
vhodném ke b hání na p írod-
ním povrchu. 
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Fotodokumentace 2014 

Revitalizace zelen . 

Revitalizace zelen . 

Na t chto místech by se mohlo 
a m lo nacházet parkovišt  pro 
auta sportumilovných obyvatel 
obce i p espolních. 
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Fotodokumentace 2014 

Fotografování kytičkových „ne-
záhon “ v blízkosti obecního 
ú adu. 

ůkční pan starosta neváhal 
zastavit auto a nutné a nezbyt-
né záležitosti vy ídit se členem 
úklidové čety na míst  a oka-
mžit . 

  

Renovovaný k íž na most  p es 
Úslavu i se zem d lskou tech-
nikou v pozadí. 

Památná cedulka na historické 
události a dobu p ed 69 lety. 
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Fotodokumentace 2016 

Letos p ijíždíme do Nezv s-
tic práv  v čas Ěna rozdíl od 
roku 2014, kdy jsme m li 
ješt  čas se soukrom  se po 
obci rozhlédnout) a tak jde-
me p ímo tam, kde jsme 
očekáváni. Na obecní ú ad. 

Tato opravená usedlost 
z stala za poslední dva roky 
naprosto stejná. 

 

Územní plán obce Nezv sti-
ce, který byl zpracováván 
v letech 2014-2015 a do 
konce roku 2016 by m l 
nabýt právní moci. 
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Fotodokumentace 2016 

V obci jsou ješt  objekty, které 
budou pot ebovat spoustu prá-
ce. 

Zde už tyto opravy byly realizo-
vány. 

Diskuse nad plány, které se 
obec chystá realizovat. 
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Fotodokumentace 2016 

Jednou z nejv tších investičních 
akcí obce byla výstavba a zpro-
vozn ní ČOV. Výstavba prob h-
la velmi rychle. 

Technologie ČOV je na součas-
né úrovni poznání a strojních 
možností. 

 

Dávkování chemikálií 
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Fotodokumentace 2016 

ůktivační nádrže  

Stáčecí místo pro odpadní vody 
z jímek a septik  nenapojených 
na kanalizaci. 

U žádné takovéto investice 
nem že chyb t informační ce-
dulka o projektu, na který p i-
spívá EU, MŽP a taky 10% i 
vlastní obec. 
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Fotodokumentace 2016 

ůreál ůlimexu, který svému 
p vodnímu účelu slouží už jen 
z části. 

Cisterny na chemikálie jsou už 
mimo provoz a nemohou tedy 
ohrozit zdraví občan  a ani 
životní prost edí. Je otázkou, 
jestli je tu ješt  za dva nebo 
čty i roky uvidíme znovu. 

Plocha na novou výstavbu 
v blízkosti areálu ůlimex. 
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Fotodokumentace 2016 

Nová t locvična má na své 
fasád  drobný vizuální nedosta-
tek. 

 

Pokládání optického kabelu se 
bohužel bez výkopu neobejde. 
Bude sloužit k vysokorychlost-
nímu p ipojení obecních budov 
– ZŠ, MŠ, obecního domu, 
hasičárny, t locvičny... 

Prostor v blízkosti nádraží. 
V daný okamžik slouží jako 
dočasná deponie výkopové 
zeminy. Možná ale, že se už 
jedná o p ípravné práce na 
výstavbu nízké protihlukové 
st ny. 
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Fotodokumentace 2016 

Sportovní areál i s vysazenými 
100 stromy v jeho blízkosti již 
více než dva roky slouží svému 
účelu.  

H išt  s um lým povrchem, ale 
se skutečnou trávou kolem... 

 

ůni zde nem že chyb t památ-
ník tohoto projektu. Kolik tako-
vých bude po celé republice ? 
Ěasi tolik, jako k íž  a kapliček 
z období barokaě... 
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Fotodokumentace 2016 

Vstup do prostoru koupališt  je 
po mostku p es potok, kde se 
nachází i stánek s občerstve-
ním. 

I když je voda krásn  pr zračn  
modrá, tak se vzhledem k sou-
časné nižší teplot  nikdo ne-
koupe. 

I když se technologie čišt ní 
vody v bazénech kompletovala 
delší dobu, tak výsledek stojí 
určit  za to. 
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Fotodokumentace 2016 

Na místním ú adu realizují sb r 
elektroodpadu, čímž jedno-
značn  chrání ŽP a to je velmi 
chvályhodné. 

Olešenský potok a jeho pod-
chod pod železniční tratí. 
V dob  záplav byl tém  celý 
prostor pod vodou. Vyzd ní 
b eh  potoka je součástí proti-
povodňových úprav. 

Upozorn ní motorist m na zú-
žený profil. 

 

 

Na záv r snad nebude chybou 
zve ejnit skoro celý tým, který 
se zúčastnil poch zky s prohlíd-
kou a fotografováním všeho 
podstatného, co se v obci d lo a 
d je (a snad i bude dít 
v budoucnosti).  
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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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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.  

 


