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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 Starý Plzenec 

Souhrn informací o obci 

Poloha a  

charakter 

M sto Starý Plzenec s místní částí Sedlec je charakteristické adou nemovitých 
památek značného historického a kulturního významu, mezi n ž pat í zejména 
hrad Radyn  a rotunda Sv. Petra a Pavla, i adou p írodních památek v okolí. 
M sto obklopené p íjemným p írodním prost edím v údolí eky Úslavy je p itažlivé 
pro bydlení i podnikání. Hlavní p ednosti m sta je možno spat ovat v turistické 
atraktivit , dále je to výhodná poloha v blízkosti Plzn  Ěp ibližn  9 km jihovýchod-
n  od centra) a tradiční koncentrace pr myslu - Bohemia Sekt, SERW s.r.o., SGL 
CARBON GROUP a ada dalších firem, které zlepšují podnikatelskou aktivitu ve 
m st  a nabídku pracovních míst. Obec je dob e dopravn  dostupná, prochází jí 
silnice II/180 ústící ve vzdálenosti 3 km na dálnici D5 a dále železniční trať z Plzn  
sm rem na Nepomuk.  

Rozloha 1837 ha 

Obyvatelstvo 
1790 obyvatel (v r. 2011), mezi lety 2001 až 2011 došlo ke zvýšení o 12,ř % 

4955 obyvatel (v r. 2015) 

Bytový fond 

1455 dom  ĚSLDB 2011ě: 14Ř neobydlených dom  Ě10,2 %ě, z toho 52 dom  vyu-
žívaných k rekreaci 

1854 trvale obydlených byt  ĚSLDB 2011ě 
126 dokončených byt  v letech 2007–2015 

Vymezení ploch 
pro bydlení a 
podnikání 

rozvojové plochy pro podnikání – v západní části m sta – 5,1 ha 
rozvojové plochy pro bydlení – v okrajových částech m sta - 30,3 ha a v centrální 
části m sta u silnice 
rozvojové plochy pro rekreaci – zejména p i toku eky Úslavy – 46,9 ha 
p íprava nových ploch pro bydlení a realizace bytové výstavby je významn  ome-
zována jednak vlastnickými vztahy, p írodními podmínkami ĚMZCHÚ, poddolova-
ná území a záplavovým územímě, finančními možnostmi m sta, dopravním napo-
jením a ze strany MŽP kv li ochran  ZPF  
Nedostatek vhodných ploch pro komerční využití, vlastnické vztahy, finanční mož-
nosti m sta 
Blízkost m sta Plzeň (omezení drobných podnikatelských aktivit - obchody, služ-
by) 

Vodovod 

Ano, napojeno je 98 % domác-
ností - nutná rekonstrukce. 
Obec nemá vlastní zdroj vody, 
zásobování vodou je zajišt no 
vodovodním adem z vodárny 
Plzeň. 
Ve m st  je citelný nedostatek 
spodní vody, v části m sta Sedlec 
a Malá Strana se nyní buduje 
chyb jící nebo nevyhovující vo-
dovodní ad. 

Základní škola 
Ano  
ĚStarý Plzenec, Sedlec – 
nedostatečná kapacita) 

Plynofikace Ano, plynofikováno celé m sto Mate ská škola 
Ano Ěve Starém Plzenci a 
Sedlci) 

Kanalizace 

Ano, jednotná, napojení 75 % 
domácností,  
236 objekt  s vlastním čišt ním 
odpadních vod (93 % žumpy a 
jímky na vyvážení, 7 % biologické 
domovní čistírnyě 
 

 

Zdravotnické 
za ízení 

Ano Ěpraktický léka  a 
zuba ) 

Ve m st  chybí speciali-
zovaná zdravotní praco-
višt  a pohotovost 
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ČOV 

ano (mechanicko-biologickáě 
rozší ení ČOV na 8000 ekv. obyv.  
Zkušební provoz do 31. 8. 2016, 
ČOV byla zkolaudovaná v 
10/2016, následuje trvalý provoz 

Sociální za ízení 

d m s pečovatelskou 
službou, služby pro senio-
ry (rozvoz jídla, hygiena) 

Nevhodná lokalita sou-
časného DPS, nevhodné 
ešení budovy pro daný 

účel Ějeví se pot eba vy-
budování nového za ízení 
pro seniory) 

Dopravní  
infrastruktura 

územím obce prochází dálnice D5 
(mimo intraviláně a silnice II/180 
Ěintravilánem obce) 
intenzita dopravy: 
D5 – 16500 vozidel za den 
II/180 – 4082 vozidel za den 
Hluk z blízké dálnice z jihozápadu 
a železnice vedoucí v blízkosti 
centra m sta 
časté dopravní nehody: 
K ižovatka Žižkova – Št novická 
– Bezručova Ěnevhodné k ižovat-
kové napojeníě 
K ižovatka Smetanova – Školní 
(Sedlec) - vysoká rychlost auto-
mobil  ve sm ru St. Plzenec-
Šťáhlavy Ěpr jezd kamion  do 
spol. Katalog-servis), nerespekto-
vání p ednosti v jízd  ve sm ru 
od Sedlce. 
Nedostatečná dopravní a technic-
ká infrastruktura. Část místních 
komunikací má nezpevn ný po-
vrch (30-40 %), chybí chodníky, 
není odd lena motorová doprava 
od p ší. Opravy místních komuni-
kací jsou spojeny s nedostatkem 
vlastních finančních prost edk  
m sta. 

Obnovitelné 
zdroje energie 

3 MVE, v tší množství 
domácích realizací TČ a 
solárních oh ev  teplé 
užitkové vody. V realizaci 
Ě06/2016ě TČ v restauraci 
pod Radyní 
 

Občanská vy-
bavenost 

pošta, mate ská škola, základní škola, hostinec, zdravotnické za ízení, knihovna, 
místo ve ejného p ístupu k internetu, chodníky, cyklostezka využitelná pro cesty 
po obci a do práce, ve ejné osv tlení, klubovny spolk , společenské centrum, 
d tský koutek / d tské h išt  / kluzišt , fotbalové / volejbalové h išt , p írodní mís-
to ke koupání, sb rný dv r 
Chybí cyklostezky, víceúčelová h išt , h išt  na házenou.  
Špatný technický stav kulturního za ízení ĚLidového domu) – s tím spojená ome-
zená možnost využití k po ádání kulturních aktivit. 
V tšina kulturních aktivit je soust ed na u hradu Radyn . 

Odpady 

v roce 2014 je hodnocena separace jako vysoká 

2012: staré ekologické zát že - Bývalé JZD – Herejkova ul., bývalé uhelné sklady 
– Nepomucká ul. - nijak významné  

Černé skládky se tvo í na pozemku pod dálnicí, dále v údolí Úslavy a malé místní 
černé skládky (lom v Sedlci u lesní cesty – odbočka z ul. zvaná „K Jezu“. 
Sb rný dv r se z centra obce p est hoval do prostoru vedle bývalého areálu 
Skanska Ěmožnost ukládání bioodpaduě. 



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

186 

Voda 

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

Byl zpracován 3D model pro eku Úslavu Ěpovodňový SWě. 
2016: Zaplavená plocha p i Q100: tok Úslava – 176,2 ha, z toho v zastav ném 
území 13 ha 

Ovzduší 

Imisní limity pro ochranu zdraví: 
- p ekročení cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren (2010-2014): 11 % 

plochy obce 
- nedošlo k p ekročení hodnoty imisního limitu pro PM10 (2010-2014ě a cílo-

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

- p ekročení imisního limitu pro NOx (r. 2014): 0,1 % plochy obce. 
- nedošlo k p ekročení hodnoty cílového imisního limitu pro ozon - AOT 40 

(r. 2014) 
Subjektivn  je ovzduší vnímáno jako mírn  znečišt né vlivem silniční dopravy 
Ěblízká dálniceě a vytáp ním domácností (p edevším v zimním období). Realizace 
obchvatu obce není možná a nejspíše ani účelná, neboť obcí neproudí v tšinová 
tranzitní doprava. 

Zem d lská 
p da 

ČSÚ Ě30. 6. 2016ě: zem d lská p da – 882 ha (48 % z celkové plochy obceě 
ÚůP 2016: zem. p da I. a II. t ídy ochrany – 267 ha (30,3 % z celkové zem. p dyě 

Ložiska nerost-
ných surovin 

nevyskytují se 

zrušený lom – dobývací prostor – zatopen, vel. 8,77 ha, p i severní hranici katast-
ru St. Plzenec č.p.111Ř/2, v sousedství obce Letkov 
zrušený lom – dobývací prostor, vel. 7,84 ha na jižním okraji zástavby m sta Starý 
Plzenec 

Poddolované a 
sesuvné plochy 

ÚůP, 2016: 68,4 ha poddolovaných území (v severní části území k lomu u Letko-
va), p edstavuje omezení pro zástavbu 

sesuvné území jsou plošn  malého rozsahu mimo zastav né území, bez dopadu 
na rozvoj obce, drobné sesuvy u bývalé cihelny (Pražákova cihelna - Bezručova 
ul.) 

P írodní hodno-
ty prost edí 

ČSÚ, 2016: lesnatost 31,5 % (579 ha) 

ÚůP, 2016: území mírn  stabilní 
ÚůP, 2016: PP Černá Stráň, PP ůndrejšky, p ítomnost LBC, LBK, RBC, RBK, 
NBK 

probíhá výsadba zelen  (prob hla obnova zelen  u rotundy), zalesn ní nevyuži-
tých ploch a realizace ÚSES 

Kulturní hodno-
ty území 

Hrad Radyn  Ězaložen císa em, Karlem IVě, z ícenina, muzeum, kupecká stezka 
nemovité památky: kostel Narození Panny Marie, kostel Narození sv. Jana K tite-
le, h bitov, socha sv. Blažeje, sousoší Piety, sloup se sochou P. Marie, pomník 
padlých, kašna, slovanské hradišt  H rka Ěnárodní kulturní památkaě s rotundou 
sv. Petra a Pavla a  „falešnými“ základy dalších objekt  na hradišti H rka Ěnárodní 
kulturní památka z pol. 10. stol.), fara, venkovské usedlosti: č.p. 29, č.p. 31, z toho 
jen špýchar, č.p. 38, č.p. 73, v místní části Sedlec: mohylové poh ebišt , železár-
na, venkovská usedlost č.p. 6 

Podnikatelské 
prost edí  

Nedostatek vhodných ploch pro komerční využití, vlastnické vztahy, finanční mož-
nosti m sta. 

Blízkost m sta Plzeň (omezení drobných podnikatelských aktivit - obchody, služ-
by). 

Farmá ské trhy 1x/m síc 

ČSÚ, 2015:  
podíl nezam stnaných osob – 3,32 % 

míra podnikatelské aktivity – 228,3 podnikatel  Ěfyzických osobě/1000 obyv. 
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Prost edí pro 
turistický ruch 

Ve m st  a okolí se nachází ada nemovitých památek historického, kulturního i 
p írodov deckého významu. Je vyznačena 10 km dlouhá naučná stezka. 

Dominantu širokého okolí tvo í hrad Radyn .  
V dosahu možnost horolezectví, jezdectví, koupališt , 
dobrá nabídka stravování a ubytování ve m st  i okolí, 
značené turistické trasy, cyklotrasy č. 2124 a 34. 

Centrum služeb pro turisty Ěpod hradem Radyn ě – kolaudace v 07/2016 

Restaurace v provozu od 12/2016 

Možnost ubytování: nový penzion + penzion Pod Radyní + ubytování Na Jízdárn  
+ ubytování v rodinách 

Obslužnost 
hromadnou 
dopravou 

dobrá četnost spojení hromadou dopravou v pracovních dnech i o víkendech 

Dopravní obslužnost m sta zajišťuje ČD, ČSůD, PMDP Ěproblémy spíše finanční-
ho rázu-m sto St. Plzenec bylo vy azeno z vnit ní zóny dopravní obslužnosti – 
zdražení dopravy pro občanyě. 
Noční linka do Starého Plzence z ízena celoročn  – ISDP Plzeňského kraje 

Územní plán 

platné: 
Územní plán m sta Starý Plzenec ĚÚPOě, účinný od 17.7.2006 
Zm na č.I ÚPO starý Plzenec, účinná od 21.7.2010 
Zm na č.II ÚPO Starý Plzenec, účinná od 21.7.2010 
Zm na č.III ÚPO starý Plzenec, účinná od 20.7.2012 

po izované: 
Územní plán Starý Plzenec – schváleno zadání, prob hlo zpracování návrhu ÚP, 
společné projednání, schválení ÚP se p edpokládá do konce roku 201Ř, 

http://podkladyoss.plzen.eu/plzenec/ 

Studie, které 
mají vztah k ÚP 

 Územní studie p edhradí z íceniny hradu Radyn ,  schválení možnosti využití 
ÚS 30.7.2012 

 Územní studie Starý Plzenec "Na Čachn " 
 Územní studie Starý Plzenec "Za stadionem" 
 Územní studie systému sídelní zelen  Starý Plzenec  

 Starý Plzenec -  H rka - urbanisticko-krajiná ská studie 11/2011 

 Starý Plzenec -  Radyn  - urbanisticko-krajiná ská studie 11/2011 

 Studie úpravy okolí kašny na Masarykov  nám stí ve Starém Plzenci 07/200ř 

 Malé obchodní za ízení ve Starém Plzenci - architektonická studie objemové-
ho charakteru zástavby 12/2009 

 Urbanistická studie centrální části m sta Starý Plzenec 06/2010 

 Územní studie – obytná zóna „STůRÝ PLZENEC, POD H IŠT M“ - prostoro-
vá regulace pro využití pozemk  04/2015 

 Studie cyklotrasy Plzeň – Brdy Ěúsek Starý Plzenecě 12/2015 

 Regenerace parkových úprav lokality H rka ve Starém Plzenci 06/2002 

 Vize rozvoje m sta Starý Plzenec a Sedlec 12/2013 

 Generel zelen  Starý Plzenec 03/2015 

 Studie památek Starého Plzence 

 Program rozvoje m sta Starý Plzenec 

 Studie proveditelnosti zám ru „Pohledy do historie hradu Stará Plzeň“, 
10/2015 

http://podkladyoss.plzen.eu/plzenec/
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Závady Ěurbanistické, dopravní a hygienickéě  Ohrožení v území 
 pr tah silnice II. t ídy zastav ným územím – hluková a imisní 

zát ž a nízká plynulost dopravy 

 úrovňové k ížení silnice II. t ídy se železnicí u ZŠ 

 3 černé skládky p i okrajích les  a lom , u polních cest – jsou 
pr b žn  ešeny, objevují se však nové  

 stará ekologická zát ž - Bývalé JZD – Herejkova ul., bývalé 
uhelné sklady – Nepomucká ul. (nijak významnéě 

 Černé skládky se tvo í na pozemku pod dálnicí, dále v údolí 
Úslavy a malé místní černé skládky (lom v Sedlci u lesní cesty 
– odbočka z ul. zvané „K Jezu“ 

 stávající cyklostezky jsou vedeny po hlavních komunikacích – 
riziko z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu  

 nevyhovující vodovodní ad, nevyhovující kvalita vody daná 
stá ím litinových rozvod  a ocelových p ivad č  

 rizikový ekologický a chemický stav povrchových vod na celém 
území obce 

 hluk generovaný dopravou, hluk z blízké dálnice z jihozápadu a 
železnice vedoucí v blízkosti centra m sta 

 nedostatek upravených parkovacích ploch v centru m sta 

 chátrající domy, proluky v zástavb  

 Q100 Úslavy v zastav né části 
obce – Malá Strana 

 st ední kategorie radonového 
indexu – riziko pronikání ra-
donu z geologického podloží 

 
Legenda: Starý Plzenec – pro-
blémy a závady 06/2016 
 
Problémy byly definovány v ob-
dobí od 06/200ř do 06/2016 
 

1. úrovňové k ížení silnice 
II/1Ř0 se železniční tratí 

2. mén  plynulý pr jezd silnič-
ní dopravy obcí, nezpevn -
né parkovací plochy v cen-
tru m sta 

4. hluková zát ž ze železniční 
dopravy 

5. pr tah silnice II/1Ř0 centrem 
obce, hluková zát ž, emisní 
zát ž, snížená bezpečnost 
provozu 

6. subjektivn  vnímaný hluk z 
pr myslové výroby ĚBohe-
mia sekt a PRONAP) 

7. subjektivn  vnímaný hluk z 
pr myslové výroby ĚSERWě 

Q - záplavové území Q100 
Úslavy 
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Potenciální problémy dalšího rozvoje obce 

 neregulovaná urbanizace volné krajiny m že znamenat:  

 značný zábor zem d lské p dy  

 narušení urbanistické struktury a architektonického rázu obce 

 nedostatek ve ejné zelen  

 nedostatečnou kapacitu technické infrastruktury Nedostatečná dopravní a technická infrastruktura, 
finanční možnosti m sta. V současné dob  probíhá rozší ení vodovodní sít  v k.ú. St. Plzenec a 
k.ú. Sedlec. Zám r v p íštích 3 letech - rozší ení vodovodní a kanalizační sít  Malá Strana, Sedlec, 

 nedostatečnou kapacitu občanské vybavenosti Ěškoly, školky, zdravotnická a sociální za ízeníě Ve 
m st  chybí specializovaná zdravotní pracovišt  a pohotovost, V budoucnu se pravd podobn  
projeví nedostatek míst v ZŠ 

 nár st individuální automobilové dopravy 

 izolovanost n kterých skupin obyvatel Ěteenage i, zelené vdovy) 

 absence ve ejných prostor, míst k setkávání 
 rozd lení a ohrožení stability lesních komplex  v d sledku výstavby p eložky Černice ĚMÚK s D5) - 

Losiná ĚMÚK s I/19) 

 odkládání realizace návrh  na modernizaci a elektrizaci železniční trat  č. 190, nízká kvalita p e-
pravy p ispívá k r stu individuální p epravy 

 omezování dopravní obslužnosti území hromadnou dopravou m že p isp t k rozvoji individuální 
automobilové dopravy, p ičemž nár st intenzity silniční dopravy na komunikacích v obci m že zvy-
šovat zát ž obyvatelstva nadm rnými emisemi a hlukem, riziko r stu počtu dopravních nehod 

 poškozování cíl  cestovního ruchu Ěp íroda, historické, architektonické, technické a kulturní atrakti-
vity) 

 lokalizace podnikatelských aktivit do záplavového území – nutno ešit limity v ÚP, vhodným využi-
tím prostoru 

 postupné zhoršování technického stavu za ízení pro kulturu, sport a volný čas, chybí cyklostezky, 
víceúčelová h išt , p ípadn  menší sportovní hala pro širokou ve ejnost 

 Špatný technický stav kulturního za ízení ĚLidového domu) – s tím spojená omezená možnost vyu-
žití k po ádání kulturních aktivit 

 v tšina kulturních aktivit je soust ed na u hradu Radyn  

 postupné zastarávání technické infrastruktury 

 nedostatečná dopravní infrastruktura 

 nevyhovující budova obecního ú adu – stísn né podmínky  

 nedostatek financí v rozpočtu obce omezující další rozvoj obce 
 

Návrhy a doporučení pro územní plánovaní a rozhodování v území 
 vzhledem k atraktivit  obce z hlediska bydlení a rekreace a dobré dopravní dostupnosti do m sta 

Plzn  je pot eba v novat pozornost negativním projev m procesu suburbanizace, konkrétn  re-
spektovat v rozhodování obce resp. v územním plánu následující zásady: 

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

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

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

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

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

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

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

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

prvky a zajistit jejich ochranu 

 p i realizaci zám r  p edevším využívat stávajících ploch, které jsou již vyjmuty ze zem d lského 
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p dního fondu a minimalizovat zábory zem d lské p dy s vysokým stupn m ochrany nebo vyso-
kou bonitou Nedostatek vhodných ploch pro komerční využití, vlastnické vztahy, finanční možnosti 
m sta 

 Blízkost m sta Plzeň Ěomezení drobných podnikatelských aktivit - obchody, službyě 
 p i dočasných záborech p d je t eba co nejmén  zt žovat obhospoda ování ZPF a po ukončení 

stavby nebo jiné nezem d lské činnosti rychle provést úpravu či rekultivaci dotčené p dy 

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

 pr b žná obnova a výsadba ve ejné zelen  

 eliminace st et  se zastav ným územím – nezastavovat nivu eky Úslavy, zanechat prostor pro 
rozliv, umíst ní vhodných rekreačních aktivit, zajistit protipovodňovou ochranu stávajících objekt  

 posilovat retenční schopnosti území, zpomalení odtok , dbát na nenarušení povrchových a pod-
zemních zdroj  vody a pramenišť a podporovat jejich hospodárné využívání 

 realizovat vhodný povrch komunikací v obytné čtvrti pod Radyní, realizovat chyb jící chodníky a 
dešťovou kanalizaci 

 modernizace trat  č. 190 jako p edpokladu zavedení integrálního taktového grafikonu (viz ZÚR PK) 

 zajistit podmínky pro výstavbu na vymezených plochách, zajistit dopravní dostupnost a vybavenost 
technickou infrastrukturou 

 rekonstrukce a rozší ení vodovodní sít  v rozvojovém území zástavby RD na Čachn  a v Sedlci. V 
současné dob  probíhá rozší ení vodovodní sít  v k.ú. St. Plzenec a k.ú. Sedlec 

 p íprava a realizace oddílné dešťové a splaškové kanalizace na celém území m sta 

 zvážit možnosti provedení protihlukových opat ení Ězeleň, technická ešeníě 
 vyčišt ní t í lokalit s černými skládkami na území obce. Skládky se tvo í na pozemku pod dálnicí, 

dále v údolí Úslavy a malé místní černé skládky (lom v Sedlci u lesní cesty – odbočka z ul. zvané 
„K Jezu“ 

 prov it možnost vyššího využití prostranství okolo rotundy sv. Petra na H rce – málo využívané 
prostranství s perspektivou pro vyšší kulturní využití (koncerty atp.) 

 p esunutí cyklostezky (trasy) do nivy eky Úslavy, upravit i pro další využití Ěp ší, in-line) 

 propojit místní část Sedlec se Starým Plzencem vhodnou komunikací pro p ší a pro cyklisty, včet-
n  údržby lávky p es vodní tok 

 oprava havarijního stavu chodníku na ulici Smetanova, zvážit využití chodníku pro p ší i cyklisty v 
návaznosti na stezku od Sedlce V tšina místních komunikací je v nezpevn ném povrchu, chybí 
chodníky, není odd lena motorová doprava od p ší. Opravy místních komunikací probíhají pr -
b žn .  

 budování nových cyklostezek a cyklotras Ěnap . údolím eky Úslavyě mimo dopravou intenzivn  
zatížené komunikace 

 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 Nevhodná lokalita pro 
umíst ní současného DPS, nevhodné ešení budovy pro používaný účel Ějeví se pot eba vybudo-
vání nového za ízení pro seniory) 

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

 V roce 2012 prob hla rekonstrukce páte ní komunikace Radyňská ul. Ěvč. dešťové kanalizaceě – 
nový povrch, nové chodníky 

 opravy místních komunikací s prašným povrchem - byly vyasfaltovány ulice Heydukova a Habrma-
nova 

 Zpracovaná projektová dokumentace na cyklostezku Starý Plzenec - Brdy  

 V roce 2013 realizována naučná stezka – „kupecká stezka“ 
 Vybudování optického kabelu vedoucího na M Ú – ve výstavb  v roce 2012, hotovo v roce 2014 

 Generel zelen  

 Napojení v tšiny nemovitostí na vodovodní a kanalizační síť 
 Rozší ení kanalizační sít  Malá Strana, Sedlec – v 06/2014 hotovo Ěposlední úpravy – asfaltování 

okružní vozovky kolem ČOVě 
 Intenzifikace ČOV na Ř000 ekv. obyv. – biologické čišt ní odpadních vod 

 V roce 2012 prob hlo rozší ení vodovodní sít  v k.ú. St. Plzenec a k.ú. Sedlec  

 Trvalé místo sb rného dvora (Sedlec) – možnost ukládání bioodpadu 

 Revitalizace starého h bitova 

 Zpracovaná studie na lokalitu Malá Strana – rekonstrukce bývalé ZŠ na výstavní galerii památek 

 Revitalizace zelen  v lokalit  H rka Ěs p isp ním SFŽPě 
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 Vy ešení infrastruktury pro turistický ruch u hradu Radyn  - Centrum služeb pro turisty + nové toa-
lety a zahrada pro d ti 

 Rozší ení kapacity MŠ na ulici Vrchlického 

 Restaurace u hradu Radyn  ve vlastnictví obce 

Zám ry 

 rekonstrukce a rozší ení vodovodní sít  v rozvojovém území zástavby RD, lokalita ůndrejšky - 
Čachna  

 dle ZÚR Plzeňského kraje – návrhy vodovodních ad  - Výtlačný ad Úhlavská - Starý Plzenec a 
zásobní ad Ostrá H rka 

 v části obce: vybudování oddílné kanalizace 

 vybudování cyklostezky využitelné pro cesty po obci a do práce, vedena podél eky sm r Koterov a 
Šťáhlavy 

 vybudování domova pro seniory. Nevhodná lokalita současného DPS, nevhodné ešení budovy pro 
daný účel Ějeví se pot eba vybudování nového za ízení pro seniory) 

 návrh p eložky silnice I. t ídy Černice ĚMÚK s D5) – Losiná ĚMÚK s I/19) 

 rekonstrukce Bezručovy ulice s bezpečnostními prvky 

 návrh zdvoukolejn ní železniční trati č. 190 

 rozší ení kamerového systému 

 výstavba sportovní haly pro ZŠ a ve ejnost 
 Skalní stezka okolo hradu Radyn  (lom ůndrejšky, studánky, …ě + kryté sezení, informační tabule 

 Penny Market Ěv míst  žlutého zrušeného obchodu potravin), v 10/2016 se p edpokládá místní 
referendum, místní referendum se vyjád ilo proti výstavb  Penny Marketu 

 otev ení restaurace u hradu Ě12/2016) 

 tepelné čerpadlo v restauraci u hradu Radyn  

 tepelné čerpadlo v ZŠ Sedlec 

 zpracování digitálního povodňového plánu Ěsoučástí je Tymákovský potok, Úslava v Sedlci a na 
Malé Stran ě 

 revitalizace Sedleckého parku 

 hledá se náhradní zdroj vody do koupališt  (asi samostatný vrtě, nyní problémy s p ívalovým bah-
nem 

SWOT výroky Ěobecě 
 
Silné stránky 
P íznivá poloha v zázemí Plzn  a p i dálnici D5 
Kvalitní životní prost edí s p írodními památkami 
Bohatý potenciál pro rozvoj cestovního ruchu a sportovních aktivit 
Nadpr m rné kvalitní zalesn ní 
ůtraktivní pro individuální bytovou výstavbu 
Správní funkce m sta – pov ený obecní ú ad, knihovna, galerie, informační centrum, nové cen-
trum služeb pro turisty 
Populační r st m sta – pr b žný nár st obyvatel 
Dostavba technické infrastruktury Ěkanalizace, vodovodě 
 
Slabé stránky 
Špatný stav pozemních komunikací – silnic, místních komunikací, cyklostezek aj. 
Nedostatek parkovacích míst v atraktivních lokalitách a centrální části 
Nedostatečná dostupnost historických, kulturních a p írodních atraktivit 
Nedostatečná infrastruktura n kterých rozvojových ploch – p estavba rekreačních ploch pro trvalé 
bydlení  
Neatraktivní vzhled n kterých částí m sta, centra m sta Ědostavba Smetanovy ulice, Malostranské 
nám stí, Sedlecká návesě  
Zastaralé prostory pro kulturní a společenské akce 
Nedostatek d tských h išť a zast ešených sportovišť 
Omezený „sortiment“ obchod  a služeb 
Nedostatek ubytovacích kapacit – zázemí pro cestovní ruch a sport 
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Souhrnné, nejdůležitější výroky z programu rozvoje města (06/2016) jsou: 
 
Silné stránky 
Poloha v blízkosti krajského m sta i dálnice D5 
ůtraktivita m sta pro bydlení i rekreaci 
Historický kontext sídla 
Krajinné a kulturn  historické dominanty ĚRadyn , H rkaě jako ikony m sta a významné turistické 
cíle 
M sto je vlastníkem pozemk  v místech, která vyžadují úpravu 
Dobré spojení ve ejnou dopravou s Plzní Ěvlaky i autobusyě 
 
Slabé stránky 
Nedostatečn  funkční centrum m sta – Masarykovo nám stí 
Proluky v centru m sta 
Špatný stav DPS 
Nevyhovující stav v tšiny stávajících sportovišť a jejich nedostupnost pro neorganizovanou ve ej-
nost 
Malá vybavenost obchody a službami 
Vedení v tšiny automobilové dopravy p es nám stí 
Chyb jící chodníky a bezpečná místa pro p echázení komunikací 
Špatný stavební stav a nedostatečná ší ka 
 
Poznámka: strukturované SWOT výroky za několik prioritních území jsou uvedeny v Programu 
rozvoje města Starý Plzenec 

Rozpočet obce 

Volné prost edky, o kterých obec m že rozhodovat a použít je na investice jsou ve výši 38 mil. Kč/rok 
 

 

 

Poznámka: Program rozvoje města Starý Plzenec: http://www.staryplzenec.cz/obcan/titulni-strana-

stara-verze/program-rozvoje-mesta/ je materiál, který byl zastupitelstvem města Starý Plzenec 
schválen dne 13. 6. 2016. Dokument zpracovala Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, 
o.p.s. a mimo hlavní část dokumentu obsahuje i několik tematicky zaměřených příloh a taky nezbyt-
ného průzkumu, kterého se zúčastnilo téměř 10 % obyvatel Starého Plzence. Jedná se o velmi ak-
tuální dokument, který v systematice strategických plánů rozvoje měst a obcí zpracovává všechny 
podstatné informace. 

 

 

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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Fotodokumentace 2014 

Tento objekt, který byl p ed 2 
lety schován za plachtou a le-
šením se poda ilo opravit 
opravdu velmi pohledn .  

Zm nami k lepšímu p isp li i 
místní podnikatelé, kte í otev eli 
nové provozy - eznictví, cuk-
rárnu a papírnictví. 

Je t sn  p ed dnem vyhodno-
cení již minulého školního roku 
a cukrárna je v obležení školní 
mládeže. Zmrzlina i další po-
chutiny p ijde vhod. 
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Fotodokumentace 2014 

Objekt na tomto snímku dopadl 
ale nad očekávání špatn  a 
v podstat  z n j zbyl jen tento 
krásný štít. Skoro to vypadá, že 
n kdo čeká, až spadne. 

Brownfield uprost ed obce. 

V tomto míst  to vypadá, jako 
by zde byl p ed rokem uskuteč-
n n kobercový nálet… 
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Fotodokumentace 2014 

ůni tento objekt na tom není 
nejlépe a to je taky v t sné blíz-
kosti renovovaného secesního 
objektu a nedaleko stojí i místní 
radnice. 

Bohemia sekt pat í k nejv tším 
podnik m a zam stnavatel m 
v obci. I když se tato moderní 
budova nachází tém  v centru 
obce, nep sobí Ěmožná i díky 
stromo adíě n jak zvlášť rušiv . 

Když je tato pom rn  nevzhled-
ná budova firmy PRONůP pro-
vedena jako panelový d m, tak 
z fotografického pohledu to 
divizna v pop edí snímku umí 
tento stav p ece jen potlačit. 
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Fotodokumentace 2014 

Rozší ení ČOV z evropských 
fond  zajistí Starému Plzenci 
v této oblasti infrastruktury 
možný rozvoj na delší dobu. 

Nové linky biologické aktivace. 

Informační centrum v obci, které 
poskytuje občan m, ale p ede-
vším zvídavým návšt vník m 
odpov di na všechny jejich 
zvídavé otázky. 
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Fotodokumentace 2014 

Sb rný dv r se zatím nachází 
v t sné blízkosti centra obce, 
ale brzy se bude st hovat jinam. 

Odpadové hospodá ství obce – 
kontejnery na separovaný sb r. 

Skládka biologického materiálu 
v blízkosti ČOV. 
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Fotodokumentace 2014 

Nová výstavba na ulici Jabloňo-
vé. 

Je zde dostatek dalšího prosto-
ru. 

Upravené zahrady na staveb-
ních pozemcích lze jen pochvá-
lit. 
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Fotodokumentace 2014 

Je zde dostatek dalšího prosto-
ru pro novou výstavbu. 

Výstavba na ulici Pastý ské byla 
sledována již v minulém období 
a i zde je vid t posun ve vý-
stavb . Prodej pozemk  pokra-
čuje. 

Vždy je otázkou, jestli p ijít na 
plochu výstavby jako první a 
následn  sledovat výstavbu 
t ch dalších zájemc  nebo p ijít 
jako poslední bez možnosti 
vybrat si parcelu, ale mít již 
kolem sebe postaveno. Nep í-
jemnosti jako je doprava, prach 
a hluk nejsou zrovna vyhledá-
vané.  
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Fotodokumentace 2014 

Lokalita hasičské stanice je 
pom rn  rozlehlá 

V opravené budov  je i hasič-
ské muzeum. 

Je vid t, že se stále pracuje na 
kanalizaci. 
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Fotodokumentace 2014 

Práce na kanalizaci v prostoru 
Malé Strany u eky Úslavy. 

V roce 2013 byla zrealizována 
naučná stezka „Kupecká stezka 
se 14 zastaveními.  

Pod rotundou se práv  provádí 
parková úprava. 
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Fotodokumentace 2014 

Pohled od rotundy na Starý 
Plzenec v pozdn  odpoledním 
slunci je opravdu nádherný. Je 
vid t, že se zde v nuje pat ičná 
péče o zeleň. 

Poetický snímek školy p es 
kv tinovou výzdobu. M sto i 
restaurační podniky o zeleň 
dbají. 

Hrad Radyn  – nejvýznamn jší 
kulturní památka v celé ORP 
Plzeň. 
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Fotodokumentace 2014 

Od roku 2009, kdy se ulice Ra-
dyňská jevila jako „past na cyk-
listy“ se tato situace Ěi díky do-
tacím z EUě významn  zm nila. 

Pohled na ulici Radyňskou p es 
vlakový p ejezd. 

Točna autobusu v t sné blíz-
kosti lesa pod hradem Radyn . 
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Fotodokumentace 2014 

Neopravovala se „jen“ vlastní 
Radyňská ulice, ale i části p íč-
ných ulic, které se zpevňovaly 
recyklovanou drtí. 

Celou opravu doprovázela i 
výsadba zelen  a dbalo se i o 
bezbariérovost. 

Soub žná ulice s ulicí Radyň-
skou. Je otázkou, jestli se do 
budoucna budou opravovat i ty 
ostatní komunikace. 
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Fotodokumentace 2014 

Drobné zákoutí v zahrádce 
rodinného domu na ulici Radyň-
ské. 

Firma si ve st edu obce zajistila 
reklamu. M sto má novou „do-
minantu“ Ěpostavením fotografa 
je tato „dominanta“ pon kud 
zvýrazn naě. 

Zámkové srdíčko p ed hradem 
Radyn  je místem láskyplných 
vycházek a vyznání. I pokud by 
se pod náporem zdobených 
zámečk  toto srdce zhroutilo, 
nehrozí stejné nebezpečí, jako 
když se zhroutí zábradlí na 
mostech p es eky. 

Pomník jana Husa v prostoru 
Hasičské zbrojnice. 
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Fotodokumentace 2016 

Protože jsme se ubytovali, stej-
n  jako v roce 2014, ve Starém 
Plzenci, tak máme z místa na-
šeho ubytování krásný výhled 
na hrad Radyni, který jako jeden 
z mnoha dalších hrad  založil 
Karel IV.  

 

V dob  neskutečných západ  
slunce m žeme vid t ale i pa-
mátky v pon kud horším sta-
vu... 

P i večerním výletu sm rem 
k rotund  fotíme kostel Naroze-
ní Panny Marie pod touto, jed-
nou z nejvýznamn jších a sou-
časn  i nejstarších památek na 
našem území. 
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Fotodokumentace 2016 

Chátrání tohoto objektu je 
opravdu nešťastné. Sleduji ho 
pohledem fotografa od roku 
200ř. Ješt , že obec vypsala 
architektonickou sout ž na nové 
uspo ádání st edu obce, které 
snad vy eší i další osudy této 
stavby. Možná, že se zde vybu-
duje bytový d m s luxusními 
byty, který t eba zachová i tento 
portál. 

Poznámka: zbořeniště při Hu-
sova ul. (bývalý Blochův statek) 
- nový objekt pro bydlení je již 
(12/2016) ve výstavbě – vznikne 
14 nových bytových jednotek.  

Magické místo, o které se obec 
zasloužila v posledních dvou 
letech Ěod naší poslední ná-
všt vy v 06/2014). 

Vstup do magického místa – 
rekonstruovaného starého h bi-
tova. Škoda jen, že byl snímek 
po ízen už dost dlouhou dobu 
po západu slunce... 
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Fotodokumentace 2016 

Radnice je jako i minule velmi 
pohledný objekt. P ed ní se 
objevil objekt další – socha ze 
d eva, která pohledu fotografa 
velmi ladí Ěna rozdíl od červe-
ného autaě...Bohužel nikdy se 
nedají jednoduše schovat 
všechny rušivé vlivy v obraze. 

N kdy i sv. Petr vytvá í fotoge-
nické nálady, které je hodno 
zaznamenat... 

V 06/2014 bylo počasí hodn  
oblačné, tak jsem nemohl nevy-
fotit objekt, kde vzniká skv lé 
šumivé víno. Myslím, že za rok 
2015 dokonce obdrželo vý-
znamné ocen ní mezi víny 
z ČR (pokud ne p ímo místo 
prvníě. 
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Fotodokumentace 2016 

Tato ulice už dlouho „tlačí“ na 
vedení m sta, aby se s tímto 
nejen pohledovým problémem 
utkali. V me, že vít zn . 

Mate ská škola je poznat na 
první pohled. Určit  se tam 
d tem líbí...P ístavba MŠ 
v letech 2014-2015 vy ešila 
v danou chvíli problémy s umís-
ťováním d tí do p edškolního 
za ízení. 

Brounfield uprost ed m sta 
Starý Plzenec už dlouho m sto 
hyzdit nebude. Bylo by vhodné, 
aby se zde ale našlo i místo na 
odpovídající plochy opečováva-
né m stské zelen  pro odpoči-
nek nebo alespoň spočinutí 
místních obyvatel. 
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Fotodokumentace 2016 

Odpad m se obec v nuje sys-
tematicky již od „vzniku odpad “ 
daných platností zákona o od-
padech, který u nás v ČR vešel 
v platnost až po revolučním 
roce 1989 Ěna rozdíl od zákona 
o ochran  ovzduší a vodního 
zákonaě.  

Když si vzpomenu, jak vypadaly 
improvizované plochy sb ru 
odpad , tak bych byl na chvíli 
schopen zapomenout i na pro-
blematické zásahy EU do p iro-
zeného stavu a b hu v cí... 

 

Sb rnému dvoru není co vy-
číst... 
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Fotodokumentace 2016 

Nové plochy pro výstavbu 
v okolí ulice ůndrejšky. 

Zatím je zde tábor pro d ti a 
mládež. Pro letecké modelá e 
p edevším. 

Zatím se zde musí kosit tráva 
centráln , ale posléze si budou 
upravovat pozemky noví šťastní 
stavebníci a posléze i místní 
domka i. 
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Fotodokumentace 2016 

I stará Habrmanova škola má 
své jedinečné kouzlo. A mohlo 
by v nejbližší budoucnosti p ijít i 
k p ístavb . 

D m s pečovatelskou službou 
(Domov pro seniory) disponuje 
vším pot ebným včetn  nájez-
dové rampy pro starost o obyva-
tele obce, kte í se již o sebe 
sami nejsou schopni postarat. 

I po dvou letech, od opravy této 
budovy musím konstatovat, že 
je opravdu krásná. 
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Fotodokumentace 2016 

Nová výsadba zelen . 

Ulice Št novická nebo Tymá-
kovská? 

Za pr chodem mezi t mito 
dv ma budovami se nachází 
v samém centru obce sportovní 
areál. 

Zde je to h išt . 
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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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http://www.staryplzenec.cz/obcan/titulni-strana-stara-verze/program-rozvoje-mesta/
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P ÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍK PRO ZÁSTUPCE OBCÍ 

 

Rozbor udržitelného rozvoje území - aktualizace 2016 

 

Zhotovitel: EKOTOXA s.r.o. 

 

 

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

 

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

   Mail: 

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

   Telefon: 

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

 

 

Prostřednictvím tohoto dotazníku bychom Vás chtěli požádat o sdělení Vašich názorů a 
poskytnutí informací týkajících se Vaší obce, jelikož Vaše znalosti obce jsou pro nás stále 
nenahraditelné. Vyhodnocená data se promítnou v aktualizaci rozboru udržitelného roz-

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

Při vyplňování dotazníku buďte, prosím, co nejvíce konkrétní. 
 

 

 

 

1. Problémy v obci 

V tabulce, prosím, zakřížkujte, zda se v obci vyskytuje daný problém či nikoli (jedná 
se o objektivní informace, ale v některých případech i o Vaše subjektivní názory a po-

city).  

V případě, že se v obci problém vyskytuje, doplňte, prosím, bližší informace.  
 

P.č. Problémy Ano Ne Nevím 

1. sesuvná nebo poddolovaná území na katastru obce Ězejména bránící rozvoji 
obce nebo p sobící problémy v infrastruktu e obceě       

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

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

2. znečišt né ovzduší: 
místní známý zdroj       

zdroje mimo obec       

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

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

3. černé skládky       

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

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

4. staré ekologické zát že nebo tzv. brownfields       

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

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

5. hluk: 
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P.č. Problémy Ano Ne Nevím 

z dopravy       

z výroby       

Jiný zdroj, jaký?       

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

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

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

železniční doprava Ěpokud je v obciě o víkendech       

autobusová doprava ve všedních dnech       

autobusová doprava o víkendech       

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

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

7. časté dopravní nehody zp sobené špatnou dopravní infrastrukturou       

na kterém úseku silnice? 

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

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

8. nezajišt né sociální služby občan m obce: 

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

nedostatečná kapacita soc. za ízení nebo služeb pro občany obce       

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

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

9. nedostatečná kapacita škol       

nadbytečná kapacita škol Ězav ená místní škola…ě    

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

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

10. špatná dostupnost základní zdravotní péče pro občany obce       

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

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

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

omezené možnosti využití volného času v obci – kultura       

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

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

12. bytová výstavba: 

žádná       

nedostatečná pro rozvoj obce       

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

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

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

13. v obci existují objektivní p ekážky pro rozvoj bydlení       

Jaké? 

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

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

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

železnice       

vodovod       

ČOV       

kanalizace       

zásobování plynem       

zásobování elektrickou energií       

informační a komunikační technologie Ěmobilní operáto i, internetě       

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

15. v obci existují objektivní p ekážky pro rozvoj podnikání    

Jaké? 

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

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

16. 

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

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

 

17. 

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

Investice v Rozpočtu obce:  

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

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

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

 

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

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

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

né v RURÚ 2014 přikládáme jako přílohu včetně vysvětlení použitých zkratek.  
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............................................................................................................................

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

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

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

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

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

 

3. Co považujete za silné stránky a co za slabé stránky obce? 

 

Poznámka: silné stránky mají být územním plánem zachovány a slabé stránky mají 
být řešeny 

 

Silné stránky 

 

Slabé stránky 

 

Děkujeme za ochotu a věnovaný čas 

 

EKOTOXA s.r.o.  
Centrum pro životní prostředí a hodnocení krajiny 
Fišova 403/7 
602 00  Brno 
 
Korespondenční adresa: Otická 37, 746 01  Opava 
 
Kontakty v případě dotazů:   
Ing. Jiří Hon, 724 202 887, jiri.hon@ekotoxa.cz 
Ing. Jan Kaisler, 378 034 100, kaisler@plzen.eu 

Ing. Zuzana Panznerová, 37 803 4109, panznerova@plzen.eu 
Ing. Filip Zielinski, 37 803 4109 zielinski@plzen.eu 

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

PLZE  

 

Obec Platné územní plány, regulační plány a 
územní studie 

V současné době po izované 
územní plány a územní studie 

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

  

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

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

  

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

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

Změna č. Ň ÚP Chrást, účinná od 6.1.2016   

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

  

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

  

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

  

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

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

  

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

  

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

využití ÚS Ň6.Ň.Ň00ř 

  

Územní studie Kyšice – východ, schválení možnos-

ti využití ÚS Ň0.1.Ň011 

  

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

  

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

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

Regulační plán Letkov – V Podlesí, účinný od 
1.7.2000 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

Lhůta 

  

Územní plán Lhůta, účinný od 7.4.Ň014   

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

  

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

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

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

  



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

271 

Obec Platné územní plány, regulační plány a 
územní studie 

V současné době po izované 
územní plány a územní studie 

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

  

Nezbavětice Územní plán Nezbavětice,  účinný od 17.7.Ň014   

Nezvěstice Územní plán obce Nezvěstice, účinný od 
19.3.1994 

Územní plán Nezvěstice 

 Plze  

 

Územní plán Plzně, účinný od 1.10.2016   

Regulační plán Plze  - Bílá Hora - Pecihrádek    

Územní studie Božkov    

Územní studie Plze  - Bolevec U Seneckého ryb-

níka  

  

Územní studie Plze  - Červený Hrádek, lokalita 
Vesnická  

  

Územní studie Plze  - Domažlická - Emingerova    

Územní studie Plze  - Košutka, lokalita U statku    

Územní studie Plze  - K imická    

Územní studie Plze  - Malá Homolka    

Územní studie Plze  - Malesice, Dolní Vlkýš    

Územní studie Plze  - Skvr any    

Územní studie Plze  - Újezd, lokalita Na Dražkách    

Územní studie Plze  - Viničné terasy    

Územní studie Plze  - Výsluní - jih    

Územní studie Plze  - Zborovská    

Územní studie Plze - Malesice, lokality Karpaty, U 

Šlemu  

  

Územní studie Plze , V Lukách    

Územní studie, náměstí Emila Škody    

Urbanistická studie Lhota    

Urbanistická studie Nepomucká - východ    

Urbanistická studie Plze  - Bolevec, U Velkého 
rybníka  

  

Urbanistická studie Plze  - Bručná, lokalita Do 
zámostí  

  

Urbanistická studie Plze  - Bukovec    

Urbanistická studie Plze  - Černice, výrobní území    

Urbanistická studie Plze  - H bitovní    

Urbanistická studie Plze  - K imice, lokalita U 
statku  

  

Urbanistická studie Plze  - Litice, lokalita Dubová 
hora  

  

Urbanistická studie Plze  - lokalita Výsluní    

Urbanistická studie Plze  - průmyslové území 
Košutka  

  

Urbanistická studie Plze  - Valcha, lokalita Černý 
most a Lašitov  

  

Územní studie - Plze -Radčice, Košutecká-

Stromková  

  

Územní studie Plze  Újezd - jih    

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

Územní plán  Starý Plzenec 

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

V současné době po izované 
územní plány a územní studie 

Změna č.II ÚPO Starý Plzenec, účinná od 
21.7.2010 

Územní studie Starý Plzenec "Za stadi-

onem" 

Změna č.III ÚPO starý Plzenec, účinná od 
20.7.2012 

Územní studie systému sídelní zeleně 
Starý Plzenec 

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

  

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

  

Šťáhlavy Územní plán sídelního útvaru Šťáhlavy, účinný 
od 4.5.1994 

Územní plán Šťáhlavy 

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

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

Územní plán sídelního útvaru Šťáhlavice, účin-

ný od 5.Ň.Ň004 

  

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

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

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

  

Štěnovický 
Borek 

Územní plán Štěnovický Borek, účinný od 
16.2.2016 

  

Tymákov Územní plán sídelního útvaru Tymákov, účinný 
od 2.10.1995 

Územní plán Tymákov  

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

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

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

  

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

  

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

  

 

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

 


