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VùSTNÍK
p r á v n í c h  p fi e d p i s Û  P l z e À s k é h o  k r a j e

âástka 7 Rozesláno dne 30. záfií 2004

O B S A H

1. Obecnû závazná vyhlá‰ka PlzeÀského kraje, kterou se vyhla‰uje závazná ãást územního plánu velkého územního
celku PlzeÀské aglomerace

Vefiejnoprávní smlouvy

127/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Blovice a obcí Nové Mitrovice
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ

128/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Kralovice a obcí âerníkovice
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ

129/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Kralovice a obcí Sedlec
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ

130/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Manûtín a obcí Neãtiny
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ

131/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Rokycany a obcí Svojkovice
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ

132/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem StaÀkov a obcí Hlohovãice
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ
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Zastupitelstvo PlzeÀského kraje podle § 29 odst. 3
zák. ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
a podle § 35 odst. 2 písm. e) zákona ã. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, se dne 31. srpna
2004 usneslo vydat Obecnû závaznou vyhlá‰ku PlzeÀské-
ho kraje (dále „vyhlá‰ka“), kterou se vyhla‰uje závazná
ãást územního plánu velkého územního celku PlzeÀské
aglomerace:

âl. 1

Územní plán velkého územního celku PlzeÀské
aglomerace je závazn˘ pro území okresÛ PlzeÀ-jih,
PlzeÀ-mûsto, PlzeÀ-sever a Rokycany.

âl. 2

Závazná ãást územního plánu velkého územního cel-
ku PlzeÀské aglomerace, vãetnû vefiejnû prospû‰n˘ch sta-
veb, je vymezena v Pfiíloze ã. 1 vyhlá‰ky.

âl. 3

LhÛta pro vyhodnocení, zda se nezmûnily podmínky,
na základû kter˘ch byl územní plán velkého územního

celku PlzeÀské aglomerace schválen, se stanovuje do
31. prosince 2009.

âl. 4

Územní plán velkého územního celku PlzeÀské aglo-
merace, schválen˘ usnesením Zastupitelstva PlzeÀského
kraje ãíslo 664/2004 ze dne 31. srpna 2004, je uloÏen na
Krajském úfiadu PlzeÀského kraje.

âl. 5

Touto vyhlá‰kou se pro území okresÛ PlzeÀ-jih,
PlzeÀ-mûsto, PlzeÀ-sever a Rokycany ukonãuje platnost
územního plánu velkého územního celku PlzeÀské sídelní
regionální aglomerace.

âl. 6

Tato vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem po
jejím vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pfiedpisÛ PlzeÀské-
ho kraje.

1
OBECNù ZÁVAZNÁ VYHLÁ·KA

PlzeÀského kraje ã. 1/2004
ze dne 31. srpna 2004,

kterou se vyhla‰uje závazná ãást územního plánu velkého územního celku PlzeÀské aglomerace

MUDr. Petr Zimmermann
hejtman

MVDr. Václav âerven˘
námûstek hejtmana
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Pfiíloha ã. 1
k obecnû závazné vyhlá‰ce ã. 1/2004

Závazná ãást územního plánu velkého územního celku 
PlzeÀské aglomerace 

A. ROZSAH PLATNOSTI

Územním plánem velkého územního celku PlzeÀské aglomerace je fie‰eno území okresÛ:PlzeÀ-mûsto, PlzeÀ-sever,
PlzeÀ-jih a Rokycany. K 1. 1. 2003 Ïilo na území aglomerace 357 tis. obyvatel. Na území o v˘mûfie 3 102 km2 je celkem
269 obcí.

B. LIMITY VYUÎITÍ ÚZEMÍ

1. Zvlá‰tû chránûná území vyhlá‰ená v souladu se zákonem ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny:
– chránûná krajinná oblast,
– národní pfiírodní rezervace,
– národní pfiírodní památky,
– pfiírodní rezervace,
– pfiírodní památky.

2. Pfiírodní parky vyhlá‰ené za úãelem ochrany krajinného rázu.

3. Lokality v˘skytu zvlá‰È chránûn˘ch, kriticky a silnû ohroÏen˘ch druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ regionálního a nadre-
gionálního v˘znamu.

4. Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability.

5. Území chránûn˘ch kulturnû-historick˘ch hodnot; vyhlá‰en˘ch dle zákona o státní památkové péãi ã. 20/1987 Sb.,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ:
– mûstská památková rezervace,
– mûstské památkové zóny,
– vesnické památkové rezervace,
– vesnické památkové zóny,
– památkové objekty a areály a jejich ochranná pásma,
– krajinné památkové zóny.

6. Evidovaná území s archeologick˘mi nálezy.

7. Plochy pfiípustné pro tûÏbu nerostn˘ch surovin:
– v˘hradní loÏiska a ostatní loÏiska, chránûná ve smyslu § 15 zákona ã. 439/1992 Sb.;
– území s pfiedpokládan˘mi loÏisky (prognózní zdroje), vymezená ve smyslu zákona ã. 543/1991 Sb.

8. Poddolovaná území, naru‰ená po ukonãení tûÏební ãinnosti.

9. Území vodohospodáfisk˘ch zájmÛ, chránûná podle zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znûní, a navazu-
jících vyhlá‰ek:
– chránûná oblast pfiirozené akumulace vod Brdy;
– ochranná pásma vodních zdrojÛ podzemních i povrchov˘ch (zejména pak ochranná pásma 1. – 3. stupnû vo-

dárenského odbûru pro PlzeÀ z Úhlavy);
– vyhlá‰ená záplavová území vodních tokÛ MÏe, Radbuzy, Úhlavy, Úslavy, Vejprnického potoka, Berounky,

Klabavy, Tfiemo‰né, Stfiely, Javornice, Manûtínského potoka a Bûlé;
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– území chránûná jako nenahraditelná pro akumulaci vod – v˘hledové vodní nádrÏe podle Pfiílohy ke Smûrné-
mu vodohospodáfiskému plánu.

10. Ochranná pásma dopravních zafiízení a ostatní technické infrastruktury, stanovená pfiíslu‰n˘mi resortními vy-
hlá‰kami a normami.

11. Území s v˘skytem kvalitní zemûdûlské pÛdy s tfiídou ochrany I. a II. a území zaji‰Èující mimoprodukãní funk-
ce lesa.

C. ZÁSADY A REGULATIVY PRO USPO¤ÁDÁNÍ ÚZEMÍ

C.1. Celková urbanistická koncepce

1. Pfii regulaci územního rozvoje a rozhodování o vyuÏití území vycházet ze zásad urbanistické koncepce, vyjádfie-
né v grafické a v textové ãásti územního plánu, a ze závûrÛ posouzení vlivÛ koncepce územního plánu na Ïivot-
ní prostfiedí.

2. Za základ v‰estranného rozvoje aglomerace pokládat vyuÏívání pfiirozeného potenciálu území a mimofiádnû v˘-
hodné dopravní polohy Plznû a dal‰ích center pfii komunikaãních trasách smûfiujících k jihozápadní hranici âR.

3. Vycházet ze specifik uspofiádání fie‰eného území, vyznaãujícího se vysokou koncentrací osídlení v jádru aglo-
merace (dále ãlenûném) s podmínkami pro rozvoj rozhodujících hospodáfisk˘ch aktivit a sídelních funkcí, zá-
zemí jádra aglomerace s podmínkami pro rozvoj vyváÏené sídelní struktury a vyuÏívání pfiírodního potenciálu
a okrajov˘ch ãástí s potfiebou posílení center osídlení, zlep‰ení dopravní dostupnosti, ochrany krajiny a stabi-
lity území.

4. Pfii rozvoji území vycházet z návrhu hierarchie sídelní struktury s hlavním centrem osídlení Plzní a s niÏ‰ím cent-
rem Rokycany. Tato centra doplÀuje dal‰ích 26 sídel, která umoÏÀují zajistit obsluhu fie‰eného území a vytváfie-
jí pfiedpoklady pro stabilizaci osídlení (N˘fiany, Pfie‰tice, Dobfiany, Tfiemo‰ná, Star˘ Plzenec, Stod, Plasy, Kralo-
vice, Radnice, Blovice, Spálené Pofiíãí, Nepomuk, Hefimanova HuÈ, Holoubkov, Horní Bfiíza, Chrást, Kasejovice,
Manûtín, Merklín, Mûsto Tou‰kov, Miro‰ov, Nezvûstice, Stra‰ice, ·tûnovice, Zbiroh a Îihle).

C.2. Hlavní rozvojová území aglomerace

1. Za nejv˘znamnûj‰í rozvojové osy aglomerace pokládat následující koridory silnic a Ïeleznic:
– D5, II/605, âD 170 Rokycany – Holoubkov – M˘to s odboãením Hrádek – Miro‰ov;
– D5, II/203, âD 180 Vejprnice – N˘fiany – Blatnice;
– I/27, âD 160 Tfiemo‰ná – Kaznûjov – Plasy – Kralovice;
– I/26, âD 180 Línû – ZbÛch – Chotû‰ov – Stod;
– I/27, âD 183 Dobfiany / Chlumãany – Pfie‰tice;
– I/20, âD 190 Star˘ Plzenec – ·Èáhlavy – Nezvûstice – Blovice – Nepomuk.

Za hlavní prostory pro lokalizaci regionálnû v˘znamn˘ch ploch pro ekonomick˘ rozvoj pokládat dále uvedená
území. Jejich vyuÏití usmûrÀovat na základû podrobnûj‰í územnû plánovací dokumentace a podkladÛ.

– areál leti‰tû Línû,
– N˘fiany – Tluãná,
– Úherce,
– Borská pole západ,
– Rokycany-západ,
– PlzeÀ-Karlovarská,
– Chotíkov-jihov˘chod.

2. Za nejv˘znamnûj‰í rozvojové prostory pro lokalizaci rekreaãních a kulturních aktivit pokládat dále uvedené
lokality:
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– Chotû‰ov, areál klá‰tera;
– Plasy, areál klá‰tera;
– Kralovice, areál Mariánské T̆ nice;
– Zbiroh, areál zámku a prostoru mûsta;
– prostor HÛrky u Starého Plzence;
– okraj vojenského v˘cvikového prostoru Brdy, obce Stra‰ice, Skofiice, Trokavec;
– prostor Klabavské nádrÏe a krajinného okolí;
– Cekovsk˘ rybník pod vrchem Radeã u Zbirohu;
– areál Îinkovy;
– Merklínsk˘ rybník;
– oblast Nepomucka (vãetnû zámku Zelená Hora).

C.3. Obyvatelstvo a bydlení

1. Vycházet z v˘hledového poãtu 371 tis. obyvatel v r. 2015 v PlzeÀské aglomeraci (pfiírÛstek 3,8 %), z mírného ná-
rÛstu v Plzni a vlastní aglomeraci, stagnace v zázemí aglomerace i v její okrajové zónû.

2. Pfii pfiípravû rozvojov˘ch zámûrÛ vycházet z navrÏené kategorizace sídel.

3. V souladu s pfiedpokládan˘m demografick˘m v˘vojem a snahou o zlep‰ení pomûrÛ v bydlení uvaÏovat s ãist˘m
pfiírÛstkem 20 000 bytÛ v aglomeraci v letech 2004 – 2015.

C.4. Obãanská vybavenost a sluÏby

1. Vytváfiet pfiedpoklady pro udrÏení alespoÀ stávající sítû základní zdravotní péãe (vãetnû nezbytné péãe specia-
lizované) ve venkovském osídlení.

2. Posílit nedostateãnou síÈ sociálních zafiízení a sluÏeb zejména ve formách mal˘ch a stfiedních typÛ domÛ s peão-
vatelskou sluÏbou.

C.5. Rekreace a cestovní ruch

1. Pokládat rekreaci a cestovní ruch za v˘znamnou rozvojovou funkãní sloÏku, perspektivní oblast pro rozvoj pod-
nikatelsk˘ch aktivit a zamûstnanosti.

2. Pro jeho potenciální ekonomick˘ pfiínos vypracovat marketingovou strategii cestovního ruchu v regionu s pro-
vázaností na nabídku atraktivních území, vybran˘ch objektÛ vãetnû památkov˘ch, kulturnû-propagaãních
a sportovních akcí.

3. Zachovávat pfiírodní fenomény fiíãních údolí a krajinného rázu vymezen˘ch pfiírodních parkÛ jako nejvhodnûj-
‰í prostfiedí pro rekreaci obyvatel z blízk˘ch sídel i pro domácí a zahraniãní cestovní ruch. Nepfiipou‰tût zde mi-
mo vymezená zastavitelná území sídel vznik dal‰ích rekreaãních lokalit.

4. Citlivû vyuÏívat pfiírodních území s ohledem na jejich ekologickou únosnost a zachovat krajinn˘ ráz území (re-
gulace náv‰tûvnosti, zejména v I. a II. zónû CHKO Kfiivoklátsko, ekoturistika).

5. Pro krátkodobou rekreaci vyuÏívat pfiedev‰ím zázemí jednotliv˘ch sídel.

6. Nenaru‰ovat kvalitu vodárenského toku Úhlavy pfiímûstskou rekreací Plznû.

7. V okolí v˘znamn˘ch vodních ploch fie‰it rozvoj rekreace pouze pfii souãasné realizaci ãi‰tûní odpadních vod
s vyústûním do toku pod nádrÏ.

8. Respektovat vyhlá‰enou stavební uzávûru v rekreaãním území vodního díla Hracholusky a v CHKO Kfiivo-
klátsko.



âástka 7/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ PlzeÀského kraje Strana 290

C.6. Ekonomická základna, v˘robní a tûÏební ãinnosti

V˘roba, tûÏba a ochrana loÏisek nerostn˘ch surovin

1. Pro intenzifikaci vyuÏití stávajících prÛmyslov˘ch ploch a pro vznik nov˘ch ekonomick˘ch aktivit vytváfiet
územnû technick˘mi opatfieními potfiebné pfiedpoklady (v˘stavba inÏen˘rsk˘ch sítí a sociální infrastruktury).

2. Pro vstup velk˘ch investorÛ chránit rozvojové prostory, navrhované územním plánem velkého územního celku
(ÚP VÚC) k r. 2015.

3. Územnû chránit dob˘vací prostory a územní loÏiskovou ochranu zajistit i pro lokality s pozitivními v˘sledky
geologického prÛzkumu. Dbát na komplexní vytûÏení loÏisek.

4. DÛslednû provádût sanaci pozemkÛ dotãen˘ch tûÏbou. Technické i biologické rekultivace provádût jiÏ v prÛbû-
hu tûÏby. Pokraãovat v rozebírání a asanaci odvalÛ.

Zemûdûlství a lesní hospodáfiství

5. Podporovat zemûdûlskou ãinnost v jejích produkãních i mimoprodukãních funkcích, jako je udrÏování kulturní
krajiny, druhová rozmanitost ekosystémÛ a genofondu.

6. Pro zamezení eroze poãítat se zatravnûním vybran˘ch svaÏit˘ch ploch a dále pozemkÛ zaãlenûn˘ch do územ-
ních systémÛ ekologické stability.

7. Podporovat zlep‰ení ekologické a estetické úrovnû zemûdûlsk˘ch farem a prÛbûÏnû sledovat hygienické pomû-
ry a prosazovat vyuÏití neobsazen˘ch zemûdûlsk˘ch areálÛ pro pfiidruÏené a doplÀkové v˘roby pfii dodrÏení hy-
gienick˘ch norem.

8. Pro nezemûdûlské úãely pfiedev‰ím vyuÏívat nezemûdûlskou pÛdu ãi ménû kvalitní zemûdûlskou pÛdu.

9. Lesní porosty, navrÏené jako souãást systému ekologické stability, zafiadit po projednání do kategorie lesÛ
zvlá‰tního urãení.

10. Chránit pozemky urãené k plnûní funkce lesa a jen v nevyhnuteln˘ch pfiípadech umisÈovat stavby na tyto po-
zemky.

C.7. Doprava

1. Jako nadfiazen˘ dopravní systém respektovat dálnici D5, silnice I. tfiídy ã. 19, 20, 26 a 27 navrhované k dílãím
úpravám a pfiestavbû, v kolejové síti celostátní tratû ã. 170 – III. tranzitní koridor, ã. 160, ã. 180, ã. 183 a ã. 190 sle-
dované k diferencované pfiestavbû v úrovni optimalizace a modernizace s cílem dosaÏení potfiebn˘ch paramet-
rÛ pro poÏadované rychlosti.

2. Ve v˘hledu respektovat územní ochranu vysokorychlostní tratû Praha – PlzeÀ – Rozvadov (– Norimberk), pro-
cházející Ïelezniãním uzlem PlzeÀ se spoleãn˘mi vjezdov˘mi a v˘jezdov˘mi úseky s modernizovan˘m III. Ïelez-
niãním koridorem a Ïelezniãní tratí ã. 180.

3. Jako doplÀující systém respektovat silnice II. tfiídy, navrhované k dílãí pfiestavbû a dostavbû nov˘ch úsekÛ, v ko-
lejové dopravû síÈ územnû stabilizovan˘ch regionálních tratí.

4. Územnû chránit mezinárodní nevefiejné leti‰tû PlzeÀ – Línû s vyhlá‰en˘mi v˘‰kov˘mi ochrann˘mi pásmy, ve-
fiejná vnitrostátní leti‰tû Letkov a Plasy s vyhlá‰en˘mi v˘‰kov˘mi ochrann˘mi pásmy a plochu pro vzlet a pfii-
stání Rokycany.

5. Pro systémové obvodové propojení nadfiazeného systému dálnic a silnic I. tfiídy v jádrovém prostoru aglomera-
ce sledovat zásadní pfiestavbu silnice II/180 („pfiímûstsk˘ okruh“) s pfiímou obsluhou a vzájemn˘m obvodov˘m
propojením sídel ve spojení Ky‰ice (MÚK D5) – Star˘ Plzenec – ·tûnovice – Dobfiany – ZbÛch – N˘fiany – Ko-
zolupy – Mûsto Tou‰kov – âemíny – Tfiemo‰ná – Chrást – D˘‰ina – Ky‰ice.

6. Pfiímûstsk˘ okruh systémovû doplnit „aglomeraãním okruhem“, kter˘ vyÏaduje dílãí pfiestavbu silnic II. tfiídy ve
spojení Rokycany (MÚK D5) – Hrádek – Miro‰ov – Spálené Pofiíãí – Blovice – Pfie‰tice – Stod – Hefimanova HuÈ
– Stfiíbro – Únû‰ov – Kaznûjov, pfiemostûní Berounky – Újezd u sv. KfiíÏe – Bfiasy – Osek – Rokycany.
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7. Celostátní a regionální Ïelezniãní tratû v dílãích pfiepravních ramenech zaãlenit do integrovaného dopravního
systému PlzeÀska (IDP) s postupn˘m roz‰ífiením stávajícího systému pfiesahujícího hranice aglomerace.

8. Pro rozvoj cykloturistiky územnû chránit koridor mezinárodní cyklistické stezky Praha – PlzeÀ – Regensburg,
na kterou navazují ostatní hlavní trasy základního systému cyklotras.

9. V samostatné studii posoudit moÏnosti zlep‰ení dopravní dostupnosti Stra‰icka.

10. Pfii pfiípravû dopravních staveb vycházet ze závûrÛ Posouzení vlivÛ koncepce ÚP VÚC na Ïivotní prostfiedí, za-
bezpeãit zejména ochranu obyvatel pfied hlukem, ochranu krajinného rázu a lokalit v˘skytu zvlá‰È chránûn˘ch,
kriticky a silnû ohroÏen˘ch druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ.

C.8. Vodní hospodáfiství

1. Respektovat vyhlá‰ená záplavová území vodních tokÛ i ostatních inundaãních území.Ve‰kerou stavební ãinnost
v tûchto prostorech vázat souhlasem vodohospodáfiského orgánu.

2. Zabezpeãit ochranu mal˘ch vodních nádrÏí a rybníkÛ, které stabilizují vodní reÏim a zvy‰ují akumulaãní i re-
tenãní potenciál území. Nové vodní plochy zfiizovat i v rámci revitalizace vodních tokÛ.

3. Vytváfiet pfiedpoklady pro rekreaãní vyuÏití nádrÏe âeské údolí (vybudovat obtokové koryto pro Radbuzu).

4. Urychlit novelizaci ochrann˘ch pásem vodních zdrojÛ ve smyslu zákona ã. 254/2001 Sb., ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, s cílem pfiesnûji specifikovat území, nutná k ochranû zdrojÛ pitné vody.

5. Usilovat o roz‰ifiování centrálního zásobování pitnou vodu do dal‰ích sídel s nedostatkov˘mi nebo nekvalitní-
mi místními zdroji.

6. Pfiipravovat roz‰ífiení oblastního vodovodu PlzeÀ z n˘fianské vûtve do oblasti Hefimanova HuÈ a blovické vûtve
do okolních, dosud nenapojen˘ch obcí. Obdobnû roz‰ifiovat i místní skupinové vodovody.

7. Pro odstranûní závislosti aglomerace na jediném vodárenském zdroji – odbûru z Úhlavy – zajistit rezervní zdroj,
pfiivadûã vody z Radbuzy.

8. Chránit povodí vodárenského toku Úhlava. Stavby kanalizací a ãistiãky odpadních vod (dále „âOV“) proto
dokonãit u v‰ech sídel vázan˘ch na tok v ochranném pásmu 2. stupnû odbûru pitné vody a rekonstruovat
âOV u nejvût‰ích zneãi‰ÈovatelÛ v povodí.

9. Pokraãovat ve v˘stavbû pátefiních kanalizaãních sbûraãÛ, odvodÀujících pfiilehlá území na plzeÀskou âOV:
Úslavského sbûraãe (napojení Lobez, Koterova, âernic a Bruãné) a sbûraãe podél fieky MÏe (napojení Radãic,
Kfiimic, event. dal‰ích obcí).

10. Pfiipravit k napojení na intenzifikovanou âOV Chotû‰ov pro Hofiíkovice, T̆ nec a Losinou.

11. Pfiipravit realizaci skupinové spla‰kové kanalizace pro obec Ejpovice pfies Ky‰ice s vyústûním na âOV D˘‰ina.

12. Na roz‰ífienou mûstskou âOV Pfie‰tice pfiipravit napojení LuÏan, Skoãic a Îerovic.

13. Pro malé obce hledat úsporné, ale v efektu ãi‰tûní pfiijatelné (i netradiãní) zpÛsoby ãi‰tûní odpadních vod.

C.9. Energetika, telekomunikace a spoje

1. Pfiipravovat rozvoj systému 110 kV s v˘stavbou rozvoden 110/22 kV v lokalitách PlzeÀ – Ostrá HÛrka a Blovice
a s v˘stavbou propojovacích vedení 110 kV v trasách Rokycany – Blovice – Nepomuk a Ostrá HÛrka – Chrást.

2. V plynofikaci poãítat s pfiipojením obcí ·Èáhlavy, ·Èáhlavice a Nebílovy [nové regulaãní stanice (RS)], dále Îihle,
Manûtín a Neãtiny (z vysokotlakého plynovodu Mladotice), Hromnice, Merklín, Mlad˘ Smolivec a Dobfiív.
Vhodné pfiedpoklady pro plynofikaci mají i v‰echny v˘znamnûj‰í rozvojové zóny.

3. Roz‰ifiovat uplatnûní potencionálních obnoviteln˘ch zdrojÛ energie, zejména:
– vodní energie zfiizováním mal˘ch vodních elektráren;
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– biomasy jako náhrady nevyhovujících primárních paliv s v˘stavbou linky na její zpracování vãetnû dfieva
a dfievních odpadÛ;

– geotermální a solární energie jako doplÀkov˘ch zdrojÛ ve v˘znamn˘ch rozvojov˘ch lokalitách.

4. Poãítat s rozvojem kabelové televize v Plzni, dostavbou sítû T-Mobile, Eurotel a âesk˘ Mobil, s digitalizací
telefonních ústfieden, s v˘stavbou optick˘ch kabelÛ a radioreléov˘ch tras niÏ‰ích fiádÛ (s místním urãením).

C.10. Odpadové hospodáfiství

1. Pfii nakládání s odpady vycházet z poÏadavkÛ zákona ã. 185/2001 Sb., o odpadech, a provádûcích pfiedpisÛ k to-
muto zákonu a z Plánu odpadového hospodáfiství.

2. Nepoãítat se vznikem Ïádné nové skládky odpadÛ. U skládky Chotíkov poãítat s moÏností roz‰ífiení.

3. V souladu s Plánem odpadového hospodáfiství umístit v území zpracovatelské závody, kompostárny, resp.
alternativní energetick˘ zdroj (na palivo ze zbytkov˘ch lehk˘ch frakcí odpadu).

C.11. Îivotní prostfiedí

Ochrana pfiírody a krajiny

1. Územnû chránit maloplo‰ná a velkoplo‰ná zvlá‰tû chránûná území a pfiírodní parky, vyhlá‰ené dle zákona
ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, a lokality v˘skytu zvlá‰tû chránûn˘ch, kriticky a silnû ohroÏe-
n˘ch druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ (ve smyslu vyhl. Ministerstva Ïivotního prostfiedí ã. 395/1992 Sb.).

2. Respektovat diferencovanou ochranu a péãi, vyjádfienou ve vnitfiním ãlenûní CHKO Kfiivoklátsko jeho zonací.

3. V lokalitách zv˘‰eného zájmu ochrany pfiírody poãítat s roz‰ífiením chránûn˘ch území: Zemûtice, Úpolínové
louky u Chynína, Úpolínové louky u Pfie‰ína, MaÀovick˘ rybník a Dlouhá louka.

4. Poãítat s vyhlá‰ením pfiírodních parkÛ Niva, MÏe, Útersk˘ potok a Jesenicko.

5. Hodnotné ãásti krajiny registrovat dle zákona ã. 114/1992 Sb. jako v˘znamné krajinné prvky.

6. Nepfiipustit zásahy, které by znamenaly sníÏení stávající úrovnû ekologické stability vymezen˘ch skladebn˘ch
ãástí územního systému ekologické stability (ÚSES).

7. Postupnû pfiistupovat ke zpracování projektÛ ÚSES a k jejich realizaci, zejména v místech, kde je provázanost
systému naru‰ena.

Ochrana kulturních hodnot, péãe o památkov˘ fond

8. Respektovat zájmy památkové péãe v územích památkov˘ch zón a rezervací a ochrann˘ch pásem památkovû
chránûn˘ch objektÛ a areálÛ.

9. Zajistit zpracování podkladÛ památkového prÛzkumu a v˘zkumu pro potfieby regenerace v‰ech vyhlá‰en˘ch
památkov˘ch zón a rezervací.

10. Vytipovat ohroÏené architektonické památky a provést záchovná stavební opatfiení tak, aby byla zaji‰tûna je-
jich fyzická záchrana a dal‰í moÏná rekonstrukce.

11. Zajistit ochranu archeologick˘ch nalezi‰È.

Hygiena Ïivotního prostfiedí

12. Vycházet z poÏadavkÛ na ochranu ovzdu‰í vypl˘vajících ze zákona ã. 86/2002 Sb., o ovzdu‰í, a z národních
a krajsk˘ch emisních stropÛ a imisních limitÛ.

13. Zlep‰ení kvality ovzdu‰í docílit sníÏením emisí u zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (v sou-
ladu s Národním a Krajsk˘m programem sniÏování emisí – zejména u skupinovû regulovan˘ch zdrojÛ: PlzeÀ-



Strana 293 Vûstník právních pfiedpisÛ PlzeÀského kraje âástka 7/2004

ská teplárenská, PlzeÀská energetika, Aktiva a. s., Îelezárny Hrádek a. s). Postupovat v souladu se závûry
Územní energetické koncepce PlzeÀského kraje.

14. Pokraãovat v sanaci území kontaminovaného v dÛsledku star˘ch zátûÏí (b˘val˘ch skládek aj.).

15. Negativní vlivy na ovzdu‰í a hlukovou zátûÏ v okolí hlavních silniãních tahÛ sniÏovat budováním pfieloÏek
nûkter˘ch hlavních silniãních tahÛ a pfievedením dopravy mimo zastavûné ãásti sídel i obmûnou vozového
parku.

16. Respektovat hlukové zóny leti‰tû PlzeÀ – Línû vymezené hlukovou studií.

D. VE¤EJNù PROSPù·NÉ STAVBY

D.1. Doprava

a) Dálniãní a silniãní stavby
D1 Silnice I/19 Losiná [mimoúrovÀová kfiiÏovatka (MÚK)] – Nezbavûtice – Nezvûstice, pfieloÏka
D2 Silnice I/20 âernice (MÚK) – Losiná (MÚK s I/19), pfieloÏka
D3 Silnice I/20 Chválenice – Seã, pfieloÏka
D4 Silnice I/20 Klá‰ter – Borek u Nepomuka, pfieloÏka
D5 Silnice I/20 Îivotice – Kasejovice – hranice kraje, pfieloÏka
D6 Silnice I/20 Nepomuk – MÚK s navrhovanou pfieloÏkou silnice II/191
D7 Silnice I/20 PlzeÀ, prÛtah 
D8 Silnice I/26 N˘fiany (MÚK) – Chotû‰ov – Stod – hranice aglomerace, pfieloÏka
D9 Silnice I/26 PlzeÀ, západní dálniãní pfiivadûã 
D10 Silnice I/27 ·lovice – Dolní Lukavice, pfieloÏka a zkapacitnûní
D11 Silnice I/27 Dolní Lukavice – LuÏany – hranice aglomerace, pfieloÏka
D12 Silnice I/27 PlzeÀ, prÛtah
D24 Silnice I/27 PlzeÀ – Tfiemo‰ná, zkapacitnûní (ãtyfipruhová komunikace)
D13 Silnice I/27 Tfiemo‰ná, pfieloÏka se západním obchvatem
D14 Silnice I/27 Kaznûjov – Rybnice, pfieloÏka
D15 Silnice I/27 Plasy, pfieloÏka s v˘chodním obchvatem
D16 Silnice I/27 V˘rov – Hadaãka – Kralovice, pfieloÏka
D17 Silnice I/27 Kralovice, pfieloÏka s jihov˘chodním obchvatem
D18 Silnice I/27 Kralovice – Vysoká Libynû, smûrové úpravy
D19 Silnice I/27 Vysoká Libynû, pfieloÏka s v˘chodním obchvatem
D20 Silnice II/180 Ky‰ice – D˘‰ina – Chrást, pfieloÏka se západními obchvaty sídel
D21 Silnice II/180 Zruã – Senec, pfieloÏka se severním obchvatem
D22 Silnice II/180 Tfiemo‰ná, pfieloÏka s jiÏním obchvatem
D23 Silnice II/180 ZáluÏí, pfieloÏka se severním obchvatem
D25 Silnice II/180 Chotû‰ov, pfieloÏka se severov˘chodním obchvatem
D26 Silnice II. tfi. ZbÛch – Úherce, pfieloÏka s v˘chodním obchvatem (alt. II/180)
D27 Silnice II. tfi. Vodní Újezd – ZbÛch, âerven˘ Újezd, nová propojovací komunikace (alt. II/180)
D28 Silnice II/180 Myslinka – Mûsto Tou‰kov – âemíny, pfieloÏka s v˘chodními obchvaty sídel
D29 Silnice II/191 Nepomuk, pfieloÏka s v˘chodním obchvatem
D30 Silnice II/201 Manûtín, pfieloÏka s jiÏním obchvatem a úpravou prÛtahu
D31 Silnice II/201 Mariánská T̆ nice – Kralovice, pfieloÏka
D32 Silnice II/203 Vejprnice, úprava prÛtahu
D33 Silnice II/203 Vejprnice – Tluãná, smûrové úpravy
D34 Silnice II/203 N˘fiany, pfieloÏka se severním obchvatem
D35 Silnice II/204 Únû‰ov, pfieloÏka
D36 Silnice II/204 Dolní Bûlá, pfieloÏka s jiÏním obchvatem sídla
D37 Silnice II/232 Osek – Bfiasy – Újezd u sv. KfiíÏe, pfieloÏka
D38 Silnice II/232 Rokycany – Hrádek – Miro‰ov, nová trasa
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D39 Silnice II/233 Bfiasy, úprava prÛtahu
D40 Silnice II/605 Ejpovice, pfieloÏka s jihov˘chodním obchvatem
D41 Silnice II/605 Ejpovice – Ky‰ice, pfieloÏka
D42 Silnice II. tfi. ZhÛfi – Star˘ Plzenec, nová propojovací komunikace
D43 Silnice III. tfi. silniãní spojení Rochlov – silnice II/203, nová trasa
D49 Silnice III/1882 Chanovice, pfieloÏka

b) Îelezniãní stavby
D50 TraÈ ã. 170 (III. tranzitní koridor) Zbiroh – Rokycany, optimalizace tratû s pfieloÏkami v M˘tû a Ro-

kycanech
D51 TraÈ ã. 170 (III. tranzitní koridor) Rokycany – PlzeÀ, pfieloÏka tratû s tunely Homolka a Chlum
D52 TraÈ ã. 170 (III. tranzitní koridor) Kozolupy – PÀovany, optimalizace se zdvojkolejnûním a smûrov˘-

mi úpravami
D53 TraÈ ã. 180 PlzeÀ, SkvrÀany – pfiesmyk domaÏlické trati 
D54 TraÈ ã. 180 PlzeÀ, SkvrÀany – Chotû‰ov, modernizace tratû v nové trase (v úseku PlzeÀ – Línû ve spo-

leãné trase s vysokorychlostní tratí)
D57 TraÈ ã. 180 Chotû‰ov – Hol˘‰ov, optimalizace tratû s drobn˘mi smûrov˘mi úpravami a elektrizací 
D55 TraÈ ã. 183 PlzeÀ – Pfie‰tice, zdvojkolejnûní s pfieloÏkou v Dobfianech

c) Cyklistická stezka
D56 Cyklistická stezka Praha – PlzeÀ – Regensburg; úseky Stra‰ice – âerven˘ Hrádek a Lhota – Hradec

D.2. Vodní hospodáfiství

PlzeÀ-mûsto

Vodovody
V1 Vodárensk˘ soubor Vinice s v˘tlakem na vodojem Sylván
V2 Vodárensk˘ soubor Lobzy s ãerpáním do vodojemu D˘‰ina
V3 Náhradní zdroj pro vodárnu PlzeÀ – odbûr z Radbuzy

Kanalizace
V4 Úslavsk˘ sbûraã
V5 Doplnûní mûstské âOV PlzeÀ vãetnû protipovodÀov˘ch hrází
V6 Sbûraã K – Kfiimice – Radãice
V7 Odvodnûní Valchy a Lhoty s pfieãerpáním do Litického sbûraãe

NádrÏe a vodní toky
V8 Vybudování obtokového koryta pro Radbuzu v nádrÏi âeské údolí

okres PlzeÀ-sever

Vodovody
V9 Roz‰ífiení vodovodu N˘fiany (oblastní vodovod PlzeÀ) na Hefimanovu HuÈ, Blatnici a Rochlov
V10 Napojení obcí Bezvûrov – Dolní Jamné – Úter˘ na pfiivadûã z úpravny vody Îlutice (zásobování Bez-

druÏicka v okrese Tachov)
V11 Skupinov˘ vodovod Tatûná – Îilov – St˘skaly – napojení Ledce a Pfií‰ova
V12 V˘stavba vodovodu KÛ‰tí – Krumberk – Malesice – pfiipojení na oblastní vodovod PlzeÀ pfies

Chotíkov

Kanalizace
V13 Napojení Kra‰ovic a Tluãné na skupinovou âOV Trnová
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okres PlzeÀ-jih

Kanalizace

V14 Rekonstrukce âOV Pfie‰tice s pfiipojením obcí LuÏany, Skoãice a Îerovice
V15 V˘stavba kanalizace âOV âiÏice – ochrana toku Úhlavy
V16 Napojení Horní Lukavice na âOV Dolní Lukavice
V17 V˘stavba skupinové âOV pro ·Èáhlavy, ·Èáhlavice a Nezvûstice
V18 Napojení Vsti‰e a Vodního Újezda na âOV Dobfiany
V19 Napojení Hofiíkova a T̆ nce na âOV Chotû‰ov

okres Rokycany

Vodovody
V20 Vodovod Bfiasy – nové zdroje pro mûsto

Kanalizace
V21 Napojení Ejpovic pfies Ky‰ice na âOV D˘‰ina
V22 Skupinová âOV pro Miro‰ov a Dobfiív
V23 V˘stavba âOV a kanalizaãního sbûraãe Radnice
V24 V˘stavba âOV a pfiivadûãe Zbiroh

D.3. Energetika, telekomunikace a spoje

Zásobování elektrickou energií
E1 V˘stavba rozvodny 110/22 kV v lokalitû âernice (Ostrá HÛrka) a propojení se stávajícím vedením

110 kV Pfie‰tice – PlzeÀ-jih
E2 V˘stavba transformace 110/22 kV Blovice
E3 Vedení 110 kV Rokycany – Blovice – Nepomuk
E4 Propojení uzlu 100 kV âernice se stávajícím R400/110 kV Chrást vedením 110 kV 

Zásobování plynem
E5 RS Îihle vãetnû vysokotlaké pfiípojky od Mladotic
E6 RS Manûtín a Neãtiny vãetnû vysokotlaké pfiípojky od Mladotic
E7 vysokotlaká pfiípojka Tfiemo‰ná – Hromnice
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127/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Blovice a obcí Nové Mitrovice
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128/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Kralovice a obcí âerníkovice
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129/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Kralovice a obcí Sedlec
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130/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Manûtín a obcí Neãtiny
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131/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Rokycany a obcí Svojkovice
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132/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem StaÀkov a obcí Hlohovãice
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