
Koncepce odtokových poměrů města Plzně 

KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_13c 1.52

Malý Bolevec přestavbové - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

D

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-04-003

1č.

11.6

0.0

88.4

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 0.0

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

0.0

99.9

0.0

0.0 0.0

anoano ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

4.23

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Velký Bolevecký ryb.

podmínečně vhodné 100.0 podmínečně vhodné 0.1

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Napojení do odvodnění komunikace. Propustek přes ul. U Velkého rybníka a vyústění srážkových vod do Velkého 
Boleveckého rybníka.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_27a 3.73

Roudná přestavbové - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

A

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-196

2č.

45.7

11.6

42.8

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 0.0

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

0.0

100.0

0.0

0.0 0.0

neano ne

zasakování pravděpodobně nevhodné, nutné prověřit hladinu podzemní vodydo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

<2

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Mže

podmínečně vhodné 100.0 podmínečně vhodné 0.0

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Zajištění odvodnění v návaznosti na plochu 1_7a.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_2a 2.91

Bílá Hora přestavbové - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

D

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-04-003

3č.

1.2

0.0

98.8

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.1

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 99.9

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

neano ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

26.33

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Malý Bolevecký ryb.

podmínečně vhodné 0.0 podmínečně vhodné 100.0

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Zajištění rozptýleného vtoku do přírodní strže, zajištění trasy vody přes turistické cesty.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_2b 1.55

Bílá Hora přestavbové - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

D

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-11-01-003

4č.

8.7

0.0

91.3

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 100.0

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

nene ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

5.42

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Berounka; dešťová kanalizace: napojení na stávající d.k. v ulici Kamenná

podmínečně vhodné 0.0 podmínečně vhodné 100.0

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Není vyžadováno.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_38b 4.21

Vinice sever přestavbové - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

D

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-186,1-10-01-196

5č.

39.1

0.0

60.9

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 0.0

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

0.0

0.0

0.0

0.0 9.0

anoano ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

28.65

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Radčický potok (dle územní studie)

podmínečně vhodné 100.0 podmínečně vhodné 91.0

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Zajištění rozptýleného vtoku do přírodní strže, zajištění trasy přirozené svodnice do Radčického potoka.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_38c 0.55

Vinice sever přestavbové - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

D

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-196

6č.

0.0

0.0

100.

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 0.0

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

neano ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

7.28

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Mže

podmínečně vhodné 100.0 podmínečně vhodné 100.0

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Nutno zajistit trasu přirozené svodnice až do řeky Mže.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_38d 4.51

Vinice sever přestavbové - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

D

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-196

7č.

18.3

0.6

81.1

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 99.4

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

neano ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

7.66

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Mže

podmínečně vhodné 0.6 podmínečně vhodné 100.0

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Nutno zajistit trasu přirozené svodnice až do řeky Mže.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_41c 0.98

Zavadilka přestavbové - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

D

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-04-003

8č.

0.0

0.0

100.

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 100.0

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

neano ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

39.79

území pro přirozenou 
akumulaci vod

odvedení dešťových vod do suchého poldru u přeložky I/20

podmínečně vhodné 0.0 podmínečně vhodné 100.0

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Vyřěšení nátoku d.v. z poldru do Boleveckého rybníka.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_7a 24.18

Karlovarská přestavbové - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

A,D

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-196

10č.

42.6

20.0

37.4

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 9.1

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

0.0

81.9

0.0

0.0 0.0

neano ne

zasakování pravděpodobně nevhodné, nutné prověřit hladinu podzemní vodydo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

<2

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Mže

podmínečně vhodné 90.9 podmínečně vhodné 18.1

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Částečné navázání na odvodnění v ploše 1_27a.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_8a 2.22

Košutka přestavbové - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

D

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-196

11č.

0.5

0.0

99.5

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 0.0

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

0.0

0.0

0.0

0.0 89.2

anone ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

55.18

území pro přirozenou 
akumulaci vod

dešťové vody budou svedeny do stávajícího jezírka na pozemku 1567/1

podmínečně vhodné 100.0 podmínečně vhodné 10.8

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Není vyžadováno.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_8b 8.49

Košutka přestavbové - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

D

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-04-002

12č.

3.7

0.0

96.3

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 46.9

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

0.0

0.0

0.0

0.0 90.8

neano ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

6.58

území pro přirozenou 
akumulaci vod

není možné napojení do vodního toku, dešťová kanalizace

podmínečně vhodné 53.1 podmínečně vhodné 9.2

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Svedení do stávající d. k. nad prodejnou LIDL (Gerská).



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

2_16 12.19

Papírna přestavbové - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

F

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-04-001

13č.

0.0

0.2

99.8

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 0.0

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

0.0

19.9

0.0

0.0 0.0

nene ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

4.66

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Radbuza

podmínečně vhodné 100.0 podmínečně vhodné 80.1

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Vybudování technického řešení na odvod d.v. v souběhu s odlehčovací stokou.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

2_19b 0.85

Písecká přestavbové - produkční

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

Uslavsky

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-05-061

14č.

25.3

1.4

73.3

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 100.0

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

0.0

0.0

0.0

0.0 57.6

anone ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

13.49

území pro přirozenou 
akumulaci vod

dešťová kanalizace

podmínečně vhodné 0.0 podmínečně vhodné 42.4

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Není vyžadováno.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

2_24 6.79

Světovar přestavbové - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

C

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-05-061,1-10-05-063

15č.

80.8

9.4

9.9

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 88.6

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

anone ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

14.37

území pro přirozenou 
akumulaci vod

dešťová kanalizace v ulici Jiráskova

podmínečně vhodné 11.4 podmínečně vhodné 100.0

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Z jihovýchodní části lokality prověřit možnost napojení na d. k. v ulici Jiráskova.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

2_9 39.28

Kasárna Slovany přestavbové - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

Uslavsky,C

OP vod. zdroje III. Stupně

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-03-088,1-10-05-061

17č.

2.4

3.1

94.5

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 0.0

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

anoano ne

zasakování možné za určitých podmínek, nutnost prověřit rozsah ekologické zátěžedo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

7.23

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Úslava; dešťová kanalizace

podmínečně vhodné 100.0 podmínečně vhodné 100.0

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Vybudování d. k. v ulici "Na Bořích". Prověření kapacitních možností stávající d.k.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_12a 10.42

Doudlevecká přestavbové - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

B

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-04-001

18č.

67.6

0.2

32.2

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 18.8

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

nene ne

zasakování možné za určitých podmínek, nutnost prověřit rozsah ekologické zátěžedo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

4.71

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Radbuza

podmínečně vhodné 81.2 podmínečně vhodné 100.0

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Vybudování nové/využití stávající výusti do řeky Radbuzy. Nutno řešit PPO.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_15a 0.69

Jíkalka přestavbové - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

B

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-195

19č.

3.1

0.0

96.9

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 0.0

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

0.0

100.0

0.0

0.0 0.0

anone ne

zasakování pravděpodobně nevhodné, nutné prověřit hladinu podzemní vodydo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

<2

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Vejprnický potok

podmínečně vhodné 100.0 podmínečně vhodné 0.0

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Není vyžadováno.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_38a 71.49

Škoda - jižní terasy přestavbové - produkční

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

E, B

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-195

20č.

20.2

0.5

79.3

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



18.7

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 33.9

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

0.0

70.6

29.1

0.0 0.0

neano ne

zasakování preferovánodo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

24.69

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Vejprnický potok; dešťová kanalizace: v ulici Folmavská, Borská

podmínečně vhodné 47.4 podmínečně vhodné 0.3

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Severní část - možné odvodnit pomocí stávající kanalizace zaústěné do Vejprnického potoka. Jižní část - napojení 
na retenční sběrač Borská pole.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_46 11.80

U Škodovky přestavbové - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

B

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-196, 1-10-01-195

21č.

75.7

0.0

24.3

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 100.0

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

0.0

0.6

0.0

0.0 0.0

anone ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

9.66

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Mže

podmínečně vhodné 0.0 podmínečně vhodné 99.4

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Vybudování technického řešení na odvod d.v. v souběhu s odlehčovací stokou.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_65a 2.59

Zátiší přestavbové - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

B

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-195

22č.

0.0

0.0

100.

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 99.9

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

0.0

0.0

98.9

0.0 0.0

nene ne

zasakování preferovánodo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

22.24

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Vejprnický potok

podmínečně vhodné 0.1 podmínečně vhodné 1.1

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Vybudování technického řešení na odvod d.v. v souběhu s odlehčovací stokou.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_68c 3.51

Zelený trojúhelník přestavbové - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

B

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-196

23č.

63.7

0.6

35.7

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 1.4

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

anone ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

7.27

území pro přirozenou 
akumulaci vod

není možné napojení do vodního toku; jednotná kanalizace

podmínečně vhodné 98.6 podmínečně vhodné 100.0

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Není vyžadováno.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_6a 1.83

Bory přestavbové - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

B

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-04-001

24č.

23.6

0.0

76.4

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 0.0

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

anone ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

25.84

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Radbuza

podmínečně vhodné 100.0 podmínečně vhodné 100.0

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Vybudování technického řešení na odvod d.v. v souběhu s odlehčovací stokou z OK43.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_7a 3.68

České údolí přestavbové - rekreační

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

E

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-02-108

25č.

16.8

0.4

82.9

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



66.6

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 33.3

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

41.1

0.0

0.0

0.0 0.0

neano ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

10.7

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Radbuza; napojení na stávající občasnou vodoteč, vedení při komunikaci České 
údolí

podmínečně vhodné 0.0 podmínečně vhodné 58.9

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Není vyžadováno.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_9 14.61

Domažlická přestavbové - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

B

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-195

26č.

43.7

36.1

20.2

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



16.5

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 81.9

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

1.3

26.6

0.0

0.0 0.0

neano ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

12.16

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Vejprnický potok, JZ část odvodněna pomocí stávající výusti z OK_55, střední 
část pomocí nové výusti, SV část pomocí výusti z OK 27

podmínečně vhodné 1.6 podmínečně vhodné 72.1

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Vybudování nové výusti pro střední část území.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

4_12 4.42

Hřbitovní Hrádecká přestavbové - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

C

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-11-01-002

27č.

92.1

1.0

6.9

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



98.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 0.0

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

18.2

0.0

0.0

0.0 0.0

nene ne

zasakování pravděpodobně nevhodné, nutnost prověřit rozsah ekologické zátěžedo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

<2

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Hrádecký potok - levostranný přítok

podmínečně vhodné 2.0 podmínečně vhodné 81.8

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Vybudování propustku pod komunikací Hradecká, resp. vybudování napojení na retenci v prostoru Zábělská - 
autobusové nádraží Doubravka.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

4_14a 3.27

Jateční přestavbové - produkční

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

C

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-05-063

28č.

91.4

0.0

8.6

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 0.0

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

0.0

100.0

0.0

0.0 0.0

neano ne

zasakování preferovánodo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

5.34

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Úslava

podmínečně vhodné 100.0 podmínečně vhodné 0.0

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Vybudování propustku pod ulicí Doubravecká, nutno posoudit možnost zasakování s ohledem na využití plochy a 
potenciální kontaminaci vod.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

4_18a 2.35

Malá Doubravka přestavbové - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

C

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-05-063

29č.

0.0

0.0

100.

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



100.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 0.0

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

0.0

0.0

94.6

0.0 0.0

anone ne

zasakování preferováno, nutnost prověřit rozsah ekologické zátěžedo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

6.92

území pro přirozenou 
akumulaci vod

není možné napojení do vodního toku; jednotná kanalizace: v ulici Pilařská, 
Těšínská

podmínečně vhodné 0.0 podmínečně vhodné 5.4

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Není vyžadováno.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

4_38 3.20

Výrobní území Újezd Hráde přestavbové - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

C

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-11-01-002

30č.

6.0

0.6

93.4

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.1

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 0.0

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

0.0

0.0

0.0

0.0 100.0

nene ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

14.16

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Hrádecký potok

podmínečně vhodné 99.9 podmínečně vhodné 0.0

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Není vyžadováno.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

4_42a 5.73

Zóna Cvokařská přestavbové - obchod a služby

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

Uslavsky, C

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-05-063

31č.

8.0

1.2

90.8

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 0.0

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

83.5

16.5

0.0

0.0 0.0

anoano ne

zasakování pravděpodobně nevhodné, nutné prověřit hladinu podzemní vodydo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

<2

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Úslava; dešťová kanalizace: v ulici Cvokařská, část území odvodněna

podmínečně vhodné 100.0 podmínečně vhodné 0.0

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Provést dešťové vody přes soukromé pozemky východně od transformační plochy.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

5_5 9.59

Křimice skleníky přestavbové - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

A

pozorovací pramen ČHMÚ

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-186

32č.

10.4

0.0

89.6

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 0.0

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

anoano ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

5.18

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Mže, přes občasné vodoteče

podmínečně vhodné 100.0 podmínečně vhodné 100.0

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Úprava komunikace k ČS Křimice. Propustky/ převod vody přes komunikaci Plzeňská. Dohoda s TJ Sokol Křimice 
o využití části p.č. 1890.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

6_1b 3.68

Litice přestavbové - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

E

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-02-102

33č.

96.8

0.0

3.2

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 0.0

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

0.0

0.0

0.0

2.4 65.9

nene ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

20.23

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Litický potok; dešťová kanalizace v ulici Řepná

podmínečně vhodné 97.6 podmínečně vhodné 34.1

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Není vyžadováno.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

8_9 0.77

Výrobní území K Losiné přestavbové - produkční

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

Uslavsky

OP vod. zdroje III. Stupně

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-03-085

34č.

0.0

21.2

78.8

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



85.6

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 14.4

nevhodné

velmi nevhodné

vhodné

vhodné s filtrem

spíše nevhodné

nevhodné

Přirozený potenciál HDV

možnost využití přirozené 
svodnice/ drobného 
vodního toku 

sklon území do 3 ° hladina podzemní 
vody [m]

68.8

0.0

0.0

0.0 0.0

neano ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

5.02

území pro přirozenou 
akumulaci vod

pravostranný přítok Losinského potoka

podmínečně vhodné 0.0 podmínečně vhodné 31.2

Pro odvádění srážkové vody platí na katastrálním území města Plzně jednotný limit 4 l/s/ha pro jakýkoliv 
recipient (svodnice, dešťová kanalizace, vodní tok, jednotná kanalizace) pro srážkovou událost menší než N5 
(doba opakování 1x za 5 let).
V případě prokázání nevhodnosti zasakování srážkových vod je doporučeno retenční objem prvků HDV 
navrhovat na srážkovou událost N5; v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb, 
navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (dle ČSN 75 9010).

do jednotné kanalizace pouze při prokázání nemožnosti jiných řešení

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Přirozená svodnice přes pozemky 1556/1 a 1557. Retenčí nádrž na přítoku Losinského potoka


