
Koncepce odtokových poměrů města Plzně 

KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_10a 2.03

Lochotín zastavitelná - 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

1č.

61.5

0.0

38.5

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



94.5

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 pravděpodobně nevhodné, nutné prověřit hladinu podzemní vodydo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

<2

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Mže

podmínečně vhodné 5.5 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

Zachování stávající občasné vodoteče, nutnost dořešit povrchové vedení až do Mže.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_13a 2.24

Malý Bolevec zastavitelná - 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

2č.

7.2

0.0

92.8

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

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

SZ část území přes areál kempu přímo do Boleveckého rybníka. JZ část území 
kanalizací dešťovou

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

Dešťová kanalizace areálem kempu cca 140 m.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_13b 4.79

Malý Bolevec zastavitelná - 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.

4.3

0.4

95.2

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



36.3

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

40.8

0.0

0.0 0.0

anoano ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

3.36

území pro přirozenou 
akumulaci vod

zaústěno do Boleveckého rybníka

podmínečně vhodné 63.7 podmínečně vhodné 59.2

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

Odvedení srážkových vod zajistit kapacitně i pro regulovaný odtok ze suchého poldru u I/20 ve výši 40 l/s



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_18 2.84

Nad Roudenskými lomy zastavitelná - 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, 1-10-04-003

4č.

0.0

41.5

58.5

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

neano ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

38

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Bolevecký potok; nová dešťová kanalizace zaústěná do Boleveckého rybníka

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

1. realizace průchodu DK pod I/20 dle územní studie; 2. napojení DK do Boleveckého rybníka včetně vybudování 
břehového biokoridoru na předčištění dešťových vod.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_23a 3.64

Pod Všemi svatými zastavitelná - 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, 1-10-04-002

5č.

95.2

0.0

4.8

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.5

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

nene ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

12.92

území pro přirozenou 
akumulaci vod

není možné napojení do vodního toku

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 Roudenský sběrač

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Není vyžadováno.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_25a 1.19

Pode Dvory zastavitelná - rekreační

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

D

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-04-003

6č.

0.0

0.0

100.

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

1.3velmi 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

54.2

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

Bolevecký potok, Senecký rybník

podmínečně vhodné 98.7 podmínečně vhodné 45.8

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

Zajistit povrchové vedení DV do Seneckého rybníka (průleh).



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_2c 6.21

Bílá Hora zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

D

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-11-01-001, 1-11-01-003

7č.

7.8

0.0

92.2

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 99.5

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 15.5

neano ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

16.14

území pro přirozenou 
akumulaci vod

JZ část do Berounky. SV část dešťovou kanalizací.

podmínečně vhodné 0.5 podmínečně vhodné 84.5

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 není možné

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Není vyžadováno.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_32a 9.31

Sylván zastavitelná - 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

8č.

27.4

3.9

68.7

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

4.6velmi 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

3.17

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Mže; navázání na odvodnění plochy 1_38a; 1_10a

podmínečně vhodné 95.4 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

Výkup pozemku 11099/3 a dohoda na pozemku 11122/2; nutnost dořešit povrchové vedení až do Mže.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_34a 4.65

U jachtklubu zastavitelná - rekreační

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

D

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-04-003

9č.

30.9

0.0

69.1

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

anoano ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

3.42

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Bolevecký potok, Velký Bolevecký rybník

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

Protlak DK pod komunikací U Velkého rybníka, případně vyspádovat příkop ke stávajícímu propustku.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_38a 31.85

Vinice sever zastavitelná - 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

10č.

12.0

5.6

82.4

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



17.6

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 64.6

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]

1.5

0.0

0.0

0.0 0.3

neano ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

3.75

území pro přirozenou 
akumulaci vod

západ území - navázat přes odvodnění plochy 1_10a do Mže; východ území - 
odtok do jednotné k. v ulici Kotíkovská

podmínečně vhodné 17.8 podmínečně vhodné 98.3

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

Zachování stávající občasné vodoteče, nutnost dořešit povrchové vedení až do Mže.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_40a 2.47

Výrobní území Košutka zastavitelná - produkční

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

D

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-186

11č.

50.5

5.6

43.9

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]

72.0

0.0

0.0

0.0 9.7

anoano ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

30.84

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Radčický potok

podmínečně vhodné 100.0 podmínečně vhodné 18.3

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

Kapacitní stávající DK z areálu HZS.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_40b 3.37

Výrobní území Košutka zastavitelná - produkční

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

D

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-186, 1-10-04-002

12č.

2.9

0.0

97.1

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]

8.7

0.0

0.0

0.0 2.6

anoano ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

27.75

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Radčický potok

podmínečně vhodné 100.0 podmínečně vhodné 88.7

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

Kapacitní stávající DK z areálu HZS.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_41a 5.38

Zavadilka zastavitelná - 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

13č.

33.6

0.0

66.4

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

80.5

0.0

0.0 0.0

anoano ano

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

4.31

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Velký Bolevecký rybník, dešťová kanalizace v ploše 1_13b

podmínečně vhodné 100.0 podmínečně vhodné 19.5

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

Nový výustní objekt v suchém poldru u I/20 s preferencí odtoku do Boleveckého rybníka.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_41b 8.91

Zavadilka zastavitelná - 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

14č.

3.0

0.0

97.0

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

6.3velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 81.6

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

neano ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

39.04

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Velký Bolevecký rybník, dešťová kanalizace v ploše 1_13b

podmínečně vhodné 12.1 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 není možné

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Nový výustní objekt v suchém poldru u I/20 s preferencí odtoku do Boleveckého rybníka.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_41d 34.84

Zavadilka zastavitelná - 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, 1-10-04-003

15č.

14.7

0.9

84.3

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

12.5velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 5.0

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

11.8

0.0

0.0 0.0

neano ano

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

25.96

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Berounka, Bolevecký potok, Velký Bolevecký rybník

podmínečně vhodné 82.5 podmínečně vhodné 88.2

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

Záp. část - nový výustní objekt v suchém poldru u I/20 d preferencí odtoku do Boleveckého rybníka; vých. část - 
viz 1_18.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_42 35.09

Zóna Karlovarská zastavitelná - obchod a služby

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

D

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-186

16č.

11.1

6.9

82.0

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



9.4

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]

6.0

0.0

0.0

0.0 28.1

anoano ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

25.45

území pro přirozenou 
akumulaci vod

vodní tok: 10253902

podmínečně vhodné 90.6 podmínečně vhodné 66.0

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 není možné

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Vybudování RN ID38 s max. regulací odtoku do přírodní rokle "V jámách", nutné retence v rámci rozvojových 
ploch. Ochrana území na N10.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_43a 1.22

Zoo zastavitelná - občanská vybavenost

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

A

pozorovací vrt ČHMÚ

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-196

17č.

100.

0.0

0.0

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, vodní tok: 10245742, 10251747

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 není možné

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Není vyžadováno.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_4a 0.60

Bolevec - Plaská zastavitelná - 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

18č.

98.3

0.0

1.7

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

100.0velmi 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

10.09

území pro přirozenou 
akumulaci vod

není možné napojení do vodního toku

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 jednotná kanalizace v ulici Plaská

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Není vyžadováno.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_6a 7.49

Fakultní nemocnice zastavitelná - občanská vybavenost

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

D

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-04-002

19č.

31.2

19.6

49.2

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



28.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 72.0

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

3.22

území pro přirozenou 
akumulaci vod

vodní tok: 10251747, dešťová kanalizace

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

Retence před zaústěním do jednotné kanalizace.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

1_6b 2.45

Fakultní nemocnice zastavitelná - občanská vybavenost

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

D

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-04-002

20č.

26.9

1.6

71.5

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

99.3velmi 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

8.78

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Berounka

podmínečně vhodné 0.7 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

1. propustek pod komunikací Na Roudné.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

10_1a 4.02

Lhota zastavitelná - 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

21č.

0.0

0.0

100.

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



58.2

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

0.1

41.8 0.0

anoano ano

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

13.75

území pro přirozenou 
akumulaci vod

vodní tok: 10278798 / Radbuza

podmínečně vhodné 0.0 podmínečně vhodné 99.9

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 není možné

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Prověření kapacitních možností zaklenuté části vodoteče.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

10_1b 8.55

Lhota zastavitelná - 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

22č.

33.8

7.1

59.1

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



2.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 13.9

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 9.0

neano ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

10.47

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Radbuza

podmínečně vhodné 84.1 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 není možné

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Vybudování splaškové kanalizace. Stávající odvodnění bude využito jako kanalizace dešťová.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

10_1b1 1.12

Lhota zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

E

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

23č.

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 76.0

neano ne

zasakování možné za určitých podmínek, nutné prověřit hladinu podzemní vodydo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

<2

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Radbuza

podmínečně vhodné 0.0 podmínečně vhodné 24.0

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 není možné

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Vybudování splaškové kanalizace. Stávající odvodnění bude využito jako kanalizace dešťová.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

10_1c 10.73

Lhota zastavitelná - 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

24č.

0.7

24.8

74.5

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



2.4

51.2velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 29.7

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]

36.9

0.0

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

Radbuza

podmínečně vhodné 16.7 podmínečně vhodné 63.1

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 není možné

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Vybudování splaškové kanalizace. Stávající odvodnění bude využito jako kanalizace dešťová.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

10_1d 12.90

Lhota zastavitelná - 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

25č.

3.1

0.0

96.9

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



4.4

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 95.6

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

47.1

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

Radbuza, vodní tok: 10249195

podmínečně vhodné 0.0 podmínečně vhodné 52.9

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 není možné

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Vybudování DK v ulici "K Sinoru"; zajistit odvedení DV z povrchů do Radbuzy.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

10_1e 8.87

Lhota zastavitelná - 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

26č.

2.6

0.0

97.4

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



96.6

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

4.0

0.0 7.7

anoano ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

12.93

území pro přirozenou 
akumulaci vod

vodní tok: 10278798; Radbuza

podmínečně vhodné 3.4 podmínečně vhodné 88.3

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 není možné

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Prověření kapacitních možností části zaklenuté vodoteče.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

10_2a 13.65

Lhota Lesanka zastavitelná - 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, 1-10-02-107

27č.

1.8

0.0

98.2

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



22.9

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

73.7

2.0 6.8

anoano ne

zasakování preferovánodo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

23.14

území pro přirozenou 
akumulaci vod

jižní část území vodní tok: 10278798 (bezejmenný tok); Radbuza

podmínečně vhodné 75.1 podmínečně vhodné 19.6

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 není možné

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Vybudování odvodnění v ulici "Nad Valchou" s napojením na pokračování v ulici "Dobřanská".



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

10_5a 2.53

Lhota U Nové Vsi zastavitelná - produkční

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

E

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-02-102

28č.

0.1

1.7

98.3

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

75.5velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 2.1

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]

67.4

0.0

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

Radbuza

podmínečně vhodné 22.4 podmínečně vhodné 32.6

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 není možné

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Vybudování splaškové kanalizace. Stávající odvodnění bude využito jako kanalizace dešťová.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

2_15a 26.67

Nepomucká zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

Uslavsky, F

OP vod. zdroje II.a - vnitřní

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

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

29č.

2.5

0.0

97.5

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 99.2

anone ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

7.56

území pro přirozenou 
akumulaci vod

V části území - Úslava, Z část napojení do dešťové kanalizace v ulici Písecká

podmínečně vhodné 100.0 podmínečně vhodné 0.8

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 DK v ulici "Ke Kovářské stráni".



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

2_15a1 2.35

Nepomucká zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

Uslavsky

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

30č.

0.0

0.0

100.

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



1.6

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 98.4

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 52.2

anone ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

10.5

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Úslava, dešťová kanalizace v ulici Písecká

podmínečně vhodné 0.0 podmínečně vhodné 47.8

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

2_19a 9.86

Písecká zastavitelná - 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

31č.

27.8

0.0

72.2

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



19.7

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 53.5

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]

1.6

0.0

0.0

4.4 21.0

anone ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

12.28

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Úslava, vodní tok: 10248320; dešťová kanalizace v ulici Písecká.

podmínečně vhodné 22.4 podmínečně vhodné 77.4

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_2 0.39

x zastavitelná - občanská vybavenost

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

Uslavsky

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

32č.

100.

0.0

0.0

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 1.7

nene ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

18.52

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Božkovský potok, vodní tok: 10251835

podmínečně vhodné 99.9 podmínečně vhodné 98.3

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 není možné

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Není vyžadováno.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

2_28a 2.88

U Radbuzy zastavitelná - rekreační

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

F

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-04-001

33č.

85.7

0.0

14.3

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

2.09

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

Zajistit povrchové křížení s cyklostezkou.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

2_2a 3.75

Božkov K Hrádku zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

Uslavsky

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-05-062

34č.

10.4

1.1

88.5

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

neano ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

23.58

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Božkovský potok, vodní tok: 10251835;, dešťová kanalizace

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

Zajistit napojení na DK v ulici "K Hrádku", prověřit možnost odvedení vod příkopem podél komunikace "K 
Potoku".



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

2_31a 5.04

Výrobní území Božkov zastavitelná - produkční

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

Uslavsky, C

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-05-061

35č.

4.4

0.0

95.6

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

anoano ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

2.41

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Úslava, vodní tok:  10266161

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

Výkup části parcel 1242; 1241; 1260/1.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

2_36a 2.00

Zahradní zastavitelná - 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

36č.

6.3

0.0

93.7

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

4.73

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

Zajistit povrchové křížení s cyklostezkou, řešit společně s HDV na ploše 2_28a.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

2_3a 0.72

Božkov Letkovská zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

Uslavsky

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-05-061, 1-10-05-062

37č.

4.0

0.0

96.0

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

0.0 100.0

nene ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

30.99

území pro přirozenou 
akumulaci vod

není možné napojení do vodního toku

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 jednotná kanalizace v ulici Buksická

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Není vyžadováno.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

2_5a 3.64

Bručná zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

F

OP vod. zdroje II.a - vnitřní

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-03-088

38č.

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 99.2

neano ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

2.63

území pro přirozenou 
akumulaci vod

není možné napojení do vodního toku

podmínečně vhodné 100.0 podmínečně vhodné 0.8

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

2_5b 2.03

Bručná zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

Uslavsky, C

pozorovací vrt ČHMÚ

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-05-061

39č.

1.4

0.5

98.2

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

0.0 0.0

nene ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

10.31

území pro přirozenou 
akumulaci vod

dešťová kanalizace: do příkopu I/20 není možné z důvodu legislativy, do 
kanalizace v ulici K Hůrce

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

Není vyžadováno.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_21a 1.71

Křimická zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

B

pozorovací vrt ČHMÚ

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-186

40č.

29.6

0.0

70.4

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 99.1

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

0.0

0.0

0.0 0.0

anoano ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

6.54

území pro přirozenou 
akumulaci vod

vodní tok: 10256272

podmínečně vhodné 0.9 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

Zřízení "zasakování" na parcele č. 884/1 a 2327/1 nebo nechání stáv. stavu; údržba propustku pod komunikací 
"Křimická".



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_22a 6.42

Malá Homolka zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

F

OP vod. zdroje III. stupně

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-03-088

41č.

0.2

0.0

99.8

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



21.2

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 32.7

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

anoano ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

31.5

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Úhlava, rybníček na pozemku 395

podmínečně vhodné 46.1 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

Zachování stávající přirozené svodnice v území, rybníček na pozemku 395 slouží jako předčištění pro dešťové 
vody.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_25a 38.54

Nová Valcha zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

E

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-02-107

42č.

41.0

0.8

58.1

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



56.3

43.4velmi 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

0.2 82.9

neano ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

16.75

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Luční potok; dešťová kanalizace

podmínečně vhodné 0.1 podmínečně vhodné 17.1

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

DK nebo kapacitní příkop na odvedení dešť. vody v ulici "Sulkovská".



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_29a 3.31

Přední Skvrňany zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

B

pozorovací vrt ČHMÚ

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-186

43č.

1.2

0.0

98.8

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 54.4

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

75.1

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

vodní tok: 10256272 (bezejmenná vodoteč); Mže

podmínečně vhodné 45.6 podmínečně vhodné 24.9

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 není možné

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Vybudování propustku pod komunikací "Nová" a vybudování průlehu na okraji pozemku 2359/1.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_29b 0.27

Přední Skvrňany zastavitelná - 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

44č.

42.3

0.0

57.7

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

100.0

0.0

0.0 0.0

nene 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 0.0 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

Napojení do Vejprnického potoka.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_30a 3.35

Radobyčice zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

F

OP vod. zdroje III. stupně

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-03-088

45č.

33.7

0.0

66.3

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]

3.0

0.0

0.0

0.0 0.0

anone ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

3.22

území pro přirozenou 
akumulaci vod

není možné napojení do vodního toku

podmínečně vhodné 100.0 podmínečně vhodné 97.0

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 v případě striktního dodržení limitu odtoku - změna oproti výstupům GO (2013), kde byla 
vyžadována retenční nádrž.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_30b 4.96

Radobyčice zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

F

OP vod. zdroje II.a - vnitřní

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-03-088

46č.

1.3

0.0

98.7

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]

0.4

0.0

0.0

0.0 12.9

anone ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

10.85

území pro přirozenou 
akumulaci vod

není možné napojení do vodního toku

podmínečně vhodné 100.0 podmínečně vhodné 86.7

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 napojení do jednotné kanalizace v ulici Do Štěnovic

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Vybudování retenčního prostoru pro omezení nátoku DV do jednotné kanalizace (RN ID3) - možnost využití 
nádrže pro redukci případného znečištění z čístých obytných ploch.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_30c 1.53

Radobyčice zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

F

OP vod. zdroje II.a - vnitřní

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-03-088

47č.

5.0

0.0

95.0

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]

20.4

79.4

0.0

0.0 0.0

anone ne

zasakování preferovánodo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

11.53

území pro přirozenou 
akumulaci vod

není možné napojení do vodního toku

podmínečně vhodné 100.0 podmínečně vhodné 0.2

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

Není vyžadováno v případě striktního dodržení limitu odtoku.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_31a 6.49

Radobyčice Dlážděná zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

F

OP vod. zdroje II.a - vnitřní

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-03-088

48č.

0.0

0.0

100.

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.7

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]

41.1

58.9

0.0

0.0 0.0

anoano ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

3.2

území pro přirozenou 
akumulaci vod

není možné napojení do vodního toku

podmínečně vhodné 99.3 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 v případě striktního dodržení limitu odtoku.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_36a 0.80

Slovanské údolí zastavitelná - 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

49č.

5.0

0.0

95.0

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 91.5

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

40.0

0.0

0.0 34.7

nene ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

4.94

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Vejprnický potok

podmínečně vhodné 8.5 podmínečně vhodné 25.3

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 není možné

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Není vyžadováno.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_43a 1.98

U Doudleveckého hřbitova zastavitelná - rekreační

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

E, F

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-02-108

50č.

0.2

0.0

99.8

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 6.2

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 98.5

anone ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

24.36

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Radbuza, příkopem/dešťovou kanalizací podél komunikace Zborovská

podmínečně vhodné 93.8 podmínečně vhodné 1.5

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_4a 13.45

Borská zastavitelná - produkční

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

B

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

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

51č.

22.5

7.0

70.6

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

63.1

25.8

0.0 0.0

anone ne

zasakování preferovánodo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

13.16

území pro přirozenou 
akumulaci vod

není možné napojení do vodního toku

podmínečně vhodné 100.0 podmínečně vhodné 11.1

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

S ohledem na funkční využití území nutné posouzení, zda bude možné zasakovat.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_51a 8.67

V lukách zastavitelná - 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, 1-10-02-108

52č.

1.7

0.0

98.3

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.9

98.1velmi 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 12.5

nene ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

5.66

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Radbuza, vodní tok: 10273699, vodní nadrž České údolí

podmínečně vhodné 1.0 podmínečně vhodné 87.5

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

Prověřit existenci odvodnění pod inline dráhou dle ZMČR.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_51a1 3.17

V lukách zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

E

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

53č.

0.0

0.0

100.

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

100.0velmi 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

6.4

0.0

0.0 0.0

nene ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

2.89

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Radbuza, vodní tok: 10273699, vodní nadrž České údolí

podmínečně vhodné 0.0 podmínečně vhodné 93.6

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

Prověřit existenci odvodnění pod inline dráhou dle ZMČR.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_51b 2.16

V lukách zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

E

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-02-108

54č.

0.0

0.0

100.

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

100.0velmi 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

37.7

0.0

0.0 0.0

nene ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

5.27

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Radbuza, vodní tok: 10273699, vodní nadrž České údolí.

podmínečně vhodné 0.0 podmínečně vhodné 62.3

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

Prověřit existenci odvodnění pod inline dráhou dle ZMČR.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_57a 3.45

Výrobní území Nová Hospo zastavitelná - produkční

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

B

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-195

55č.

0.0

1.0

99.0

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

27.8

72.2

0.0 0.0

neano ne

zasakování preferovánodo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

30.92

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 není možné

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Napojení do DK v ulici "beze jména" (spojka Regensburská - Vejprnická).



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_57b 3.26

Výrobní území Nová Hospo zastavitelná - produkční

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

B, E

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-195

56č.

25.1

0.1

74.8

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

anone ne

zasakování preferovánodo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

29.89

území pro přirozenou 
akumulaci vod

dešťová kanalizace

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

Napojení do DK v ulici "Domažlická".



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_58a 23.40

Výsluní zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

E

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-02-108

57č.

3.0

0.0

97.0

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



68.4

22.1velmi 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 57.1

anone ano

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

10.81

území pro přirozenou 
akumulaci vod

není možné napojení do vodního toku, napojení vod do navržené kanalizace 
Výsluní přes retenční nádrž

podmínečně vhodné 9.5 podmínečně vhodné 42.9

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 není možné

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Vybudování retenčního prostoru pro omezení nátoku DV do navržené kanalizace v lokalitě Výsluní.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_63a 16.57

Zadní Skvrňany zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

B

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-186, 1-10-01-195

58č.

54.2

7.3

38.5

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

1.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 45.8

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

18.5

0.0

0.0 13.4

anone ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

9.74

území pro přirozenou 
akumulaci vod

vodní tok: 10252352; dešťová kanalizace: napojení severní části území do DK v 
ulici Vojanova

podmínečně vhodné 53.3 podmínečně vhodné 68.2

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

Není vyžadováno.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_63b 6.92

Zadní Skvrňany zastavitelná - produkční

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

B

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-186

59č.

1.8

0.0

98.2

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 30.9

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 38.1

anone ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

11.94

území pro přirozenou 
akumulaci vod

vodní tok: 10252352; dešťová kanalizace: napojení  severní části území do DK 
v ulici Vojanova

podmínečně vhodné 69.1 podmínečně vhodné 61.9

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_64a 10.50

Západočeská univerzita zastavitelná - občanská vybavenost

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

E

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-02-108

60č.

73.3

0.0

26.7

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 96.5

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

43.3

0.0

0.0 0.0

anone ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

15.45

území pro přirozenou 
akumulaci vod

není možné napojení do vodního toku

podmínečně vhodné 3.5 podmínečně vhodné 56.7

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_67 2.58

Zborovská zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

E

pozorovací pramen ČHMÚ

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-02-108

61č.

7.4

0.0

92.6

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 94.0

anone ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

23.13

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Radbuza, příkopem/dešťovou kanalizací podél komunikace Zborovská

podmínečně vhodné 0.0 podmínečně vhodné 6.0

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

Povrchové odvodnění do stávajícího příkopu/ dešťové kanalizace podél komunikace Zborovská.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_68a 3.98

Zelený trojúhelník zastavitelná - 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

62č.

60.6

0.0

39.4

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

99.2

0.8

0.0 0.0

anone ne

zasakování preferovánodo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

15.6

území pro přirozenou 
akumulaci vod

není možné zaústění do vodního toku

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 napojení do ulice Cínová

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Není vyžadováno.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_68b 12.84

Zelený trojúhelník zastavitelná - 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, 1-10-01-196

63č.

54.1

18.7

27.2

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

13.8

0.0

0.0 0.0

anone ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

11.91

území pro přirozenou 
akumulaci vod

není možné zaústění do vodního toku

podmínečně vhodné 100.0 podmínečně vhodné 86.2

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

Není vyžadováno.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

3_69 12.46

Zelený trojúhelník - jih zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

E

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-195, 1-10-01-196, 
1-10-02-108

64č.

34.8

5.6

59.6

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 77.0

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

66.9

0.0

0.0 0.0

anone ne

zasakování preferovánodo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

12.17

území pro přirozenou 
akumulaci vod

není možné zaústění do vodního toku

podmínečně vhodné 23.0 podmínečně vhodné 33.1

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

3_71a 5.99

Zóna Zelený trojúhelník - jih zastavitelná - obchod a služby

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

E

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-195, 1-10-02-108

65č.

16.5

0.0

83.5

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.4

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 0.1

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

100.0

0.0

0.0 0.0

anone ne

zasakování preferovánodo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

15.73

území pro přirozenou 
akumulaci vod

není možné zaústění do vodního toku

podmínečně vhodné 99.5 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_11a 31.99

Hřbitovní zastavitelná - produkční

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

C

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-11-01-002

66č.

1.3

0.1

98.5

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



16.8

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]

9.9

0.0

0.0

0.0 90.1

neano ne

zasakování pravděpodobně nevhodné, nutné prověřit hladinu podzemní vodydo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

<2

území pro přirozenou 
akumulaci vod

levostranný přítok Hrádeckého potoka

podmínečně vhodné 83.2 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 přirozených průlehů, svodnic v území; retence v území pro N10.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

4_16a 1.44

Lobzy zastavitelná - obytné

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

67č.

0.0

0.0

100.

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.6

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

8.6

0.0 0.0

neano ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

12.55

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Úslava

podmínečně vhodné 99.4 podmínečně vhodné 91.4

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 není možné

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Vybudování nového výustního objektu.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

4_26a 3.45

Sídliště Doubravka zastavitelná - 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, 1-11-01-002

68č.

0.8

0.0

99.2

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

0.0 100.0

nene ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

2.45

území pro přirozenou 
akumulaci vod

napojení do jednotné kanalizace v ulici Mohylová, příípadně napojení na 
vybudovanou DK v ulici Hřbitovní / Hrádecká

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 napojení do ulice Mohylová

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Vybudování DK v ulici "Hřbitovní / Hrádecká" s napojením na levostranný přítok Hrádeckého potoka, délka cca 
850 m.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

4_29 15.15

Švabiny zastavitelná - obytné

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

69č.

0.2

0.0

99.8

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



18.2

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 12.4

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

0.0 100.0

nene ano

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

26.48

území pro přirozenou 
akumulaci vod

není možné napojení do vodního toku

podmínečně vhodné 69.3 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_2a 9.42

Bukovec zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

C

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-11-01-003

70č.

17.8

0.0

82.2

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 99.2

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 15.1

neano ne

zasakování pravděpodobně nevhodné, nutnost prověřit rozsah ekologické zátěžedo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

3.72

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Berounka

podmínečně vhodné 0.8 podmínečně vhodné 84.9

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

Vybudování  rozptýleného vyústění do svahu k Berounce.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

4_30 3.13

U Hrádecké Homolky zastavitelná - 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

71č.

0.0

0.0

100.

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



88.1

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]

7.9

0.0

0.0

11.9 92.1

nene ne

zasakování pravděpodobně nevhodné, nutné prověřit hladinu podzemní vodydo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

<2

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Hrádecký potok

podmínečně vhodné 0.0 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 není možné

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Není vyžadováno.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

4_32a 7.25

Újezd Hrádecká zastavitelná - 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

72č.

10.6

3.4

86.1

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



32.1

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]

14.3

0.0

0.0

0.0 80.0

nene ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

4.72

území pro přirozenou 
akumulaci vod

pravostranný přítok Hrádeckého potoka

podmínečně vhodné 67.9 podmínečně vhodné 5.7

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

Retenční prostor na potoce nebo realizace HDV pro N10.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

4_33a 2.26

Újezd Zábělská zastavitelná - 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

73č.

48.2

2.7

49.1

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

nene ne

zasakování možné za určitých podmínek; území již zastavěnodo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

38.24

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Hrádecký potok; dešťová kanalizace v ulici Haštalská

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

Není vyžadováno.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

4_33b 1.50

Újezd Zábělská zastavitelná - 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

74č.

7.0

0.0

93.0

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]

55.4

0.0

0.0

0.0 0.0

anone ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

29.03

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Hrádecký potok; stávající dešťovou kanalizací

podmínečně vhodné 100.0 podmínečně vhodné 44.6

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 ulice Na Drážkách

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Není vyžadováno.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

4_3a 4.49

Bukovec k Úvozu zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

C

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-11-01-003

75č.

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]

59.2

0.0

0.0

0.0 19.9

nene ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

3.48

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Bukovecký potok

podmínečně vhodné 100.0 podmínečně vhodné 21.0

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

Provedení DV podjezdem pod tratí a napojení do Bukoveckého potoka/ parc. č. 712/1.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

4_43a 7.24

Zóna Rokycanská zastavitelná - obchod a služby

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

C

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-11-01-002

76č.

2.6

0.0

97.4

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

0.0 100.0

neano ne

zasakování pravděpodobně nevhodné, nutné prověřit hladinu podzemní vodydo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

<2

území pro přirozenou 
akumulaci vod

levostranný přítok Hrádeckého potoka

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

Nutno vymezit svodnici pro průchod následující plochou 4_11a. Vybudování RN ID27 s vyústěním do Hrádeckého 
potoka.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

4_43b 2.51

Zóna Rokycanská zastavitelná - obchod a služby

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

C

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-05-062, 1-11-01-002

77č.

18.2

4.3

77.5

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.7

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 nevhodné, nutné prověřit hladinu podzemní vodydo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

<2

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Božkovský potok

podmínečně vhodné 99.3 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 není možno

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Vybudování napojení do příkopu podél ulice "K Hrádku".



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

4_4a 0.76

Bukovec Pod Kruhovkou zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

C

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-11-01-003

78č.

6.3

0.0

93.7

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]

65.7

0.0

0.0

0.0 13.3

nene ne

zasakování pravděpodobně nevhodné, nutné prověřit hladinu podzemní vodydo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

<2

území pro přirozenou 
akumulaci vod

není možné napojení do vodního toku

podmínečně vhodné 100.0 podmínečně vhodné 21.0

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 jednotná kanalizace v ulici Horova, Hlavní

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Není vyžadováno.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

4_5a 6.36

Červený Hrádek zastavitelná - 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

79č.

7.3

0.0

92.7

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]

5.4

0.0

0.0

0.0 94.6

neano ne

 zasakování pravděpodobně nevhodné, nutné prověřit hladinu podzemní vodydo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

<2

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Hrádecký 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

Vybudování retenčního prostoru pro omezení nátoku DV do Hradeckého potoka (RN ID112).



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

4_6a 1.93

Červený Hrádek K Fořtovně zastavitelná - 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

80č.

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

0.0 100.0

anoano ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

15.37

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Hrádecký 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

Vybudování retenčního prostoru pro omezení nátoku DV do Hradeckého potoka (RN ID121).



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

4_6b 0.75

Červený Hrádek K Fořtovně zastavitelná - 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

81č.

19.3

0.0

80.7

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



7.8

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]

13.6

0.0

0.0

0.0 86.4

neano ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

11.16

území pro přirozenou 
akumulaci vod

průleh do bývalého koryta Hrádeckého potoka

podmínečně vhodné 92.2 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

Obnovení svodnice/koryta dle ZMČR a vybudování průlehu.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

4_7a 3.13

Červený Hrádek V Hájku zastavitelná - 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

82č.

2.3

0.0

97.7

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

0.0 100.0

nene ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

12.36

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Hrádecký 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

Vybudování retenčního prostoru pro omezení nátoku DV do Hradeckého potoka (RN ID112).



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

4_8a 5.71

Červený Hrádek Vesnická zastavitelná - 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

83č.

2.7

0.0

97.3

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



14.7

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]

6.5

0.0

0.0

0.0 93.5

neano ne

zasakování pravděpodobně nevhodné, nutné prověřit hladinu podzemní vodydo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

<2

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Hrádecký potok

podmínečně vhodné 85.3 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

Vymezení svodnice v ploše, vedení odvodnění plochy směrem k horské vpusti (Vesnická/Suchá).



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

5_3a 1.51

Křimice Plzeňská zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

A

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-186

84č.

19.3

0.0

80.7

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

3.9

území pro přirozenou 
akumulaci vod

bezejmenný vodní tok (přítok 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

Není vyžadováno.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

5_4a 9.21

Křimice Prvomájová zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

A

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-186

85č.

1.7

0.0

98.3

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

15.8velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 30.7

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 15.5

anoano ne

zasakování pravděpodobně nevhodné, nutné prověřit hladinu podzemní vodydo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

<2

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Vochovský potok

podmínečně vhodné 53.5 podmínečně vhodné 84.5

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

5_4b 11.80

Křimice Prvomájová zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

A

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-186

86č.

2.3

3.4

94.3

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

43.3velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 56.7

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

14.82

území pro přirozenou 
akumulaci vod

není možné napojení do vodního toku

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

Prověřit vliv zasakovaní na těleso dráhy.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

5_8a 1.93

Výrobní území Křimice zastavitelná - produkční

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

A

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-186

87č.

0.0

0.0

100.

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 3.6

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

7.8

území pro přirozenou 
akumulaci vod

odvodňovací příkop podél silnice 605 (Chebská)

podmínečně vhodné 96.4 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

Není vyžadováno.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

5_8b 1.01

Výrobní území Křimice zastavitelná - produkční

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

A

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-186

88č.

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

anone ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

5.2

území pro přirozenou 
akumulaci vod

bezejmenný vodní tok (přítok 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

Není vyžadováno.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

6_11a 14.97

Výrobní území Litice zastavitelná - produkční

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

E

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-02-102, 1-10-02-108

89č.

14.3

37.4

48.2

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



6.1

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

15.2 91.7

anone ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

8.05

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Radbuza, vodní tok: 10273699, 10281076, jižní část do Litického potoka

podmínečně vhodné 78.8 podmínečně vhodné 8.3

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

Řízené vypouštění DV do žlabu podél komunikace I/27 nebo vytvoření odvodu vod do DK v ulici Řepná.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

6_1a 14.32

Litice zastavitelná - 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

90č.

7.0

10.4

82.7

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



39.7

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]

57.6

0.0

0.0

0.0 0.0

anoano ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

15.15

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Litický potok, přirozený občasný tok v území (ZMČR)

podmínečně vhodné 60.3 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

Před napojením do propustku v ulici "Za Farou" je nutné zajistit dostatečný akumulační objem.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

6_2a 6.40

Litice K Dubové hoře zastavitelná - 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

91č.

36.6

0.0

63.4

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 92.5

neano ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

30.27

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Radbuza

podmínečně vhodné 100.0 podmínečně vhodné 7.5

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

Území již zastavěno s jednotnou kanalizací, možno odvodnit ulice povrchově.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

6_4a 16.51

Litice K Valše zastavitelná - rekreační

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

E

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-02-102

92č.

99.5

0.0

0.4

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 96.5

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 22.3

nene ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

8.53

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Radbuza, vodní nádrž České údolí

podmínečně vhodné 3.5 podmínečně vhodné 77.7

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

V území provést široké zatravněné průlehy s povrchovým odvodněním vod do nádrže České údolí.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

6_5a 9.82

Litice Na Vršku zastavitelná - 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, 1-10-02-108

93č.

1.3

29.7

69.0

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 23.6

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 41.7

nene ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

29.72

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Radbuza

podmínečně vhodné 76.3 podmínečně vhodné 58.3

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

Nutné řešit v souvislosti s odvodněním plochy 6_11a.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

7_1a 10.77

Radčice zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

A

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-186

94č.

5.4

0.4

94.2

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

85.3velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 14.7

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

27.8

území pro přirozenou 
akumulaci vod

dešťová kanalizace: napojení na stávající DK v ulici Pod Sylvánem a Stromková

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

7_1b 0.78

Radčice zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

A

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-186

95č.

0.0

0.0

100.

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

99.9velmi 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

nene ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

11.09

území pro přirozenou 
akumulaci vod

dešťová kanalizace: napojení na DK v ulici Stromková případně do vodoteče

podmínečně vhodné 0.1 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

8_10a 7.51

Zóna Černice zastavitelná - obchod a služby

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

Uslavsky

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-05-061

96č.

4.4

0.3

95.2

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

0.0 100.0

anone ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

8.79

území pro přirozenou 
akumulaci vod

vodní tok: 110050610; dešťová kanalizace: napojení na stávající DK v ulici V 
Hliníku, Nepomucká

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

8_2a 1.45

Černice zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

F

OP vod. zdroje II.a - vnitřní

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-03-088

97č.

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

0.0

0.0 100.0

nene ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

10.26

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Úhlava - ochranné pásmo V. Z.

podmínečně vhodné 0.0 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

Vypouštění dešťových vod pouze přes půdní filtr.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

8_2b 0.55

Černice zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

F

OP vod. zdroje II.a - vnitřní

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-03-088

98č.

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

0.0

0.0 4.5

nene ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

9.05

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Úhlava - ochranné pásmo V. Z.

podmínečně vhodné 0.0 podmínečně vhodné 95.5

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

Vypouštění dešťových vod pouze přes půdní filtr.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

8_2c 2.01

Černice zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

F

OP vod. zdroje II.a - vnitřní

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

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

99č.

0.9

0.0

99.1

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 29.3

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]

0.0

0.0

0.0

0.0 62.7

nene ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

43.49

území pro přirozenou 
akumulaci vod

požární nádrž u hasičárny

podmínečně vhodné 70.7 podmínečně vhodné 37.3

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

Ověřit provozování této nádrže a vedení havarijního přepadu z této nádrže.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

8_3a 13.08

Černice Cihelna zastavitelná - produkční

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

F

OP vod. zdroje II.a - vnitřní

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

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

100č.

18.6

23.2

58.2

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



21.6

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]

10.5

0.0

0.0

0.0 81.0

neano ne

zasakování pravděpodobně nevhodné, nutnost prověřit rozsah ekologické zátěžedo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

10.99

území pro přirozenou 
akumulaci vod

vodní tok: 110050610; dešťová kanalizace: v ulici V Hliníku

podmínečně vhodné 78.4 podmínečně vhodné 8.5

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

Při zástavbě zvážit možnost revitalizace vodního toku.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

8_3b 1.43

Černice Cihelna zastavitelná - produkční

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

F

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-05-061

101č.

1.9

0.0

98.1

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]

7.9

0.0

0.0

0.0 92.1

anoano ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

12.44

území pro přirozenou 
akumulaci vod

vodní tok: 110050610

podmínečně vhodné 0.0 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

8_3c 0.59

Černice Cihelna zastavitelná - produkční

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

F

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-05-061

102č.

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

0.0 100.0

anone ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

19.09

území pro přirozenou 
akumulaci vod

vodní tok: 110050610; dešťová kanalizace: v ulici V Hliníku

podmínečně vhodné 0.0 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

9_1a 14.15

Dolní Vlkýš zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

OP vod. zdroje I. stupně

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-183

103č.

9.5

0.0

90.5

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 87.5

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

0.8

66.2

0.0 0.0

anoano ne

zasakování preferovánodo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

6.15

území pro přirozenou 
akumulaci vod

vodní tok: 10271746, 10278007

podmínečně vhodné 12.5 podmínečně vhodné 33.0

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 není možné

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Hydraulický průzkum, odkoupení širších koridorů ulic s prostorem pro zasakovací pásy.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

9_1b 3.61

Dolní Vlkýš zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

A

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-183

104č.

2.5

0.0

97.5

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



24.4

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

6.1

0.0

0.0 0.0

anoano ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

13.5

území pro přirozenou 
akumulaci vod

vodní tok: 10271746, 10278007

podmínečně vhodné 75.6 podmínečně vhodné 93.9

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 není možné

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Zachování / otevření stávající vodoteče, propustek pod nově uvažovanou komunikací.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

9_1c 1.43

Dolní Vlkýš zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-183

105č.

6.4

0.0

93.6

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



10.9

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

15.2

0.0

0.0 0.0

neano ne

zasakování možné za určitých podmínekdo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

8.41

území pro přirozenou 
akumulaci vod

vodní tok: 10271746, 10278007

podmínečně vhodné 89.1 podmínečně vhodné 84.8

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 není možné

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Vybudování "rozptýleného" nátoku dešťových vod do přírodní rokle.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

9_1d 2.92

Dolní Vlkýš zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-183

106č.

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

100.0

0.0 0.0

neano ne

zasakování preferovánodo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

14.87

území pro přirozenou 
akumulaci vod

vodní tok: 10271746, 10249018

podmínečně vhodné 0.0 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 není možné

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Odkoupení širších koridorů ulic s prostorem pro zasakovací pásy.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

9_2a 12.18

Malesice (U Šlemu) zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

A

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-184

107č.

3.6

4.1

92.3

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



74.4

24.1velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 1.2

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

48.9

0.0

0.0 27.3

neano ne

zasakování preferovánodo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

5.08

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Mže

podmínečně vhodné 0.3 podmínečně vhodné 23.8

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 není možné

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

1. vybudování odvodnění komunikace Mlýnská, délka cca 400 m Ke Mži s vyústěním a ochranou proti velké 
vodě; 2. Dohoda s WBMils a.s. o vedení DK přes pozemky 175/1 a 365/2.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

9_3 6.18

Malesice Karpaty zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

A

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-185

108č.

3.4

0.0

96.6

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 97.5

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 86.9

neano ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

10.89

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Chotíkovský potok, Dravý I rybník, Dravý II rybník

podmínečně vhodné 2.5 podmínečně vhodné 13.1

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 není možné

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Možnost vedení průlehu / odvodnění přes pozemek 1265.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

9_4a 0.70

Malesice Ke Sv. Josefu zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

A

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-184, 1-10-01-185

109č.

2.9

0.0

97.1

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

98.6velmi 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

6.3

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Chotíkovský potok

podmínečně vhodné 1.4 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 není možné

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Výstavba splaškové kanalizace, využití stávající kanalizace pro odvedení DV.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

9_5 19.26

Malesice Za parkem zastavitelná - obytné

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

A

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-186

110č.

19.0

29.7

51.3

město, Plzeňský kraj

fyzická a právnická os.

ČR, spoluvlastnictví



0.0

0.0velmi vhodné

Potenciál zasakování srážkových vod

vhodné 51.7

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]

33.7

5.3

0.0

0.0 61.0

neano ne

zasakování pravděpodobně nevhodnédo podzemí

Koncepce odvodnění nové zástavby

do recipientu

7.77

území pro přirozenou 
akumulaci vod

Mže (bezejmenný přítok)

podmínečně vhodné 48.3 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 není možné

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Teréní úpravy průlehu při okraji vozovky V Radčicích, Zámecká, napojení na bezejmennou vodoteč.



KATEGORIZAČNÍ LIST ZÁSTAVBY

9_7 1.17

Výrobní území Malesice - fa zastavitelná - produkční

lokalita 
(označení a název) funkční využití podle ÚP

výměra [ha]

A

vlastník plochy 
[%]

č. hydrologického povodí

povodí kmenové stoky

PHO

1-10-01-186

111č.

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

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

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 není možné

povrchové zasakování [%] hlubinné zasakování [%]

Podmiňující investice

Není vyžadováno.


