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1. Úvod  

V roce 2008 byly usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 714 z 11. 12. 2008 schváleny a 
vydány formou opatření obecné povahy změny Územního plánu města Plzně (ÚPMP) cyklus 
2007 – 08. 
Součástí tohoto cyklu byla mj. i změna č. 804 – změna funkčního využití ze zemědělsky 
využívané půdy na území bydlení čistého (BČ).  
Území změny č. 804 navazuje na současně zastavěné území, které je v územním plánu 
určeno rovněž pro bydlení čisté a je v souladu s touto funkční kategorií využito – tedy 
zastavěno rodinnými domy. 
Pro plochu předmětné změny je zpracována tato územní studie s definovanými regulačními 
podmínkami, která bude sloužit jako řádný územně plánovací podklad pro další rozhodování 
v území. Cílem je vytvořit předpoklad pro vznik kvalitní obytné čtvrti pro bydlení v rodinných 
domech. 

2. Podklady 

Územní plán města Plzně (ÚPMP) v aktuálním znění - účinný k datu 9. 12. 2009; 
Vyhláška města Plzně č. 9/1995 o závazných částech ÚPMP v doplněném znění; 
Příloha č. 2 Vyhlášky – Funkční regulativy; 
Digitalizovaná katastrální mapa v měřítku 1:1000; 
Vlastnické vztahy v území; 
Aktuální stav inženýrských sítí; 
ÚR č. j. STAV/5656/08/CECH, akce „Rodinné domy Plzeň, Lhota, lokalita Na Dolíkách“ 
Průzkumy na místě 
Fotodokumentace; 
Závěry z projednání územní studie. 

3. Vymezení, popis území  

Řešené území leží v nadmořské výšce 323 m n. m. až 332 m n. m., terén mírně stoupá k 
jihozápadu. Plocha je vymezena na severu občasnou vodotečí směřující z lesa Mokřiny k 
východu k Radbuze, na jihovýchodě komunikací Plzeň – Dobřany, na západě sousedí s 
lesem Mokřiny. Na severu navazuje nová zástavba rodinných domů. 
 
Z hlediska správního je řešené území součástí městského obvodu Plzeň 10 - Lhota, 
pozemky leží v katastrálním území Lhota u Dobřan. 
Pozemky pro zástavbu rodinnými domy v lokalitě jsou ve vlastnictví fyzických osob. 

4. Regulativy využití a uspo řádání území  

4.1. Koncepce řešení, charakter zástavby  

Koncepce řešení a návrh základních regulačních prvků vychází jak z polohy území na okraji 
zástavby Lhoty, v kontaktu s lesem Mokřiny a charakteru okolní zástavby, tak ze základních 
daností území a jeho limit, tedy především trasy vzdušného vedení VN a ochranného pásma 
lesa. 
 
Lokalita je určena výhradně pro bydlení. V území je možné situovat rodinné domy 
samostatně stojící a dvojdomy, vyloučena je zástavba řadovými domy. 
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Určujícím determinantem návrhu základní koncepce jsou – jak již bylo uvedeno výše – dva 
základní aspekty: 

- vzdušné vedení VN 
- ochranné pásmo lesa a možnost jeho zastavitelnosti 

 
Základní rozvržení území na jednotlivé bloky a způsob regulace zástavby je patrný z grafické 
přílohy č. 1 -  Základní členění území a regulační prvky. 

4.2. Funkční náplň  

Funkční náplň specifikuje možnosti konkrétní výstavby v daném území.  
Je možno zde realizovat stavby pro bydlení – rodinné domy.  
Do objektů s hlavní funkcí bydlení, tedy rodinných domů, je možné integrovat některé 
doplňkové funkce, které nebudou v území působit rušivě, zejména z důvodů hluku a četnosti 
dopravní obsluhy. Jedná se např. o následující možnosti: kanceláře, lékařské ordinace apod.  

4.3. Prostorová regulace  

4.3.1. Typ zástavby  

- rodinné domy samostatně stojící, dvojdomy 
Pozn. : vyloučeny jsou řadové rodinné domy. 

4.3.2. Stavební čáry 

Umístění jednotlivých objektů rodinných domů je dáno nepřekročitelnými stavebními čarami 
uličními a nepřekročitelnými stavebními čarami do vnitrobloku.  
Vzdálenost stavební uliční čáry od komunikace je 6 metrů, vzdálenost mezi uliční a 
vnitroblokovou stavební čarou je 15 metrů. 
 
Nepřekročitelná stavební čára – určuje polohu objektů, objekty nesmí tuto čáru 
přesáhnout, mohou od ní ale odstoupit do hloubky území. V tomto konkrétním případě 
mohou být rodinné domy umístěny v prostoru, vymezeném nepřekročitelnou stavební čarou 
uliční a vnitroblokovou. 
 
Stavební čáry jsou patrné z grafické přílohy č. 1- Základní členění území a regulační prvky  
 

4.3.3. Procento zastav ění pozemku 

Je definováno jako maximální: 25 %, resp. 35 % pro rodinné domy samostatné, resp. 
dvojdomy  

4.3.4. Procento zelen ě 

Je definováno jako minimální:  60 %, resp. 50 % pro rodinné domy samostatné, resp. 
dvojdomy 

4.3.5. Výšky objekt ů 

Jsou definovány maximálně 1 NP a podkroví pro rodinné domy se šikmou střechou 
maximálně 2 NP pro rodinné domy s plochou střechou 

4.3.6. Tvar a sklon st řech 

Není předepsán, možné střechy šikmé i ploché, v případě šikmé střechy využitelné podkroví, 
doporučena okna v rovině střechy, méně vhodné vikýře. 
V případě šikmé střechy doporučena střecha sedlová, valbová, polovalbová, vylou čena 
střecha mansardová. 
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4.4. Zeleň, sadovnické úpravy  

Hlavní kategorií zeleně v území budou zahrady  u navrhovaných rodinných domů. 
V severní části území je při občasné vodoteči vymezena plocha ve řejné zelen ě, která je 
přirozeným koridorem pro odvedení vod přívalových srážek. Zároveň bude plnit funkci 
veřejně přístupného pozemku, využitého jako veřejné prostranství se zelení a drobným 
rekreačním vybavením ve smyslu § 7 vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území v platném znění. Bude také tvořit interakční prvek územního systému 
ekologické stability. V západní části této plochy je navržena retenční nádrž ve formě poldru 
pro zasakování dešťových vod. Její přepad bude odváděn vodotečí do Radbuzy s využitím 
stávajícího mostního objektu (č. 18043-1) pod silnicí III/18043 Plzeň – Dobřany. 
Uliční alej  je navržena v zeleném pásu podél silnice Plzeň – Dobřany. Jednotlivé stromy a 
plochy zeleně budou též součástí obytných ulic a trasy venkovního vedení elektrické energie. 
Osázení bude podrobně řešeno v dalších stupních dokumentace, která musí odpovídat 
publikacím „Sortiment dřevin vhodných pro území města Plzně" a „Stromy v ulicích a na 
parkovištích". 

4.5. Doprava 

4.5.1. Komunikace 

Řešené území je ze severu vymezeno stávající zástavbou rodinných domů, z jihovýchodu 
silnicí III/180 43 Plzeň - Dobřany a ze západu lesní plochou. Území je nezastavěné, bez 
dopravní infrastruktury, pokryté travními porosty, mírně se svažuje směrem k severu. 
Šířka vozovky silnice III. třídy je cca 5.8 m. Komunikace má extravilánový charakter, je 
odvodněná do příkopů. 
Přiléhající zástavba na severu je obsluhována systémem místních komunikací, které jsou 
v nevyhovujícím stavu bez finální úpravy povrchu. Řešené území lze propojit se stávající 
zástavbou v místě slepé místní komunikace. 
Pozemek v severní části řešeného území se nachází blízko stávajícího obratiště, ale je od 
něj oddělen zaplocenými přilehlými parcelami. Napojení tohoto pozemku z obratiště je 
nereálné. Jedinou možností napojení zůstává průchod z jihu mezi lesem a stávající 
zástavbou. 
Pro sousední rozvojové území ležící jihovýchodně za silnicí vedoucí do Dobřan je 
zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí Plzeň Lhota – lokalita „Na Dolíkách“. 
 
Navržené řešení 
Jsou navržena 2 dopravní napojení ze silnice III/180 43 a jedno napojení z komunikační sítě 
ve stávající zástavbě.  
Část silnice III/180 43 podél řešeného území je v návrhu rozšířena na 7 m. Podél 
komunikace je navržena doprovodná alej a chodník, který by měl v budoucnu pokračovat i 
do obce podél stávající zástavby. Výhledově s rozšířením komunikace se navrhuje 
zatrubnění odvodňovacího příkopu a intravilánová úprava komunikace (viz koordinační řez 2 
– 2).  
Vnitřní síť komunikací je řešena formou obytných ulic. Hlavní osu tvoří obytná ulice šířky 12 
m (větev 1), která je navržena podél elektrického vedení VN, navazuje na místní komunikaci 
ve stávající zástavbě a na silnici III. třídy se napojuje v místě křižovatky navržené v DÚR 
Plzeň Lhota – lokalita „Na Dolíkách“. Vedení a šířka komunikace je závazným prvkem 
řešení. 
Pro obsluhu pozemku v severní části řešené lokality je navržena obytná ulice šířky 8 m 
(větev 3), jíž ze severu přiléhá navržená plocha zeleně. Poloha této komunikace je dána 
úhlem křížení s větví 1. Z tohoto místa křížení je pak vedena obytná ulice šířky 10 m (větev 
2), která zajišťuje druhé napojení území na silnici III. třídy. Přesné místo napojení na silnici 
III. třídy a vedení této komunikace není pevně stanoveno, závazná je pouze šířka 10 m. 
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Komunikační síť východní části území od lesa k větvi 1 není pevně definována, v návrhu je 
zakresleno doporučené řešení (větev 4), které se jeví jako nejúspornější. 
Odvodnění vnitřních komunikací je navrženo jako povrchové vzhledem ke spádovým 
poměrům v území. 
V pásu zeleně při severní straně řešeného území bude vedena komunikace sloužící pro 
obsluhu kanalizačního řadu a čerpací stanice  v jihovýchodním cípu řešeného území. 
Komunikace bude napojena z větve 1. Komunikace není detailně řešena v tomto stupni 
dokumentace. 
Pro všechny křižovatky jsou dokladovány rozhledové trojúhelníky, a to pro zastavení 
automobilu před křižovatkou. 
Uspořádání uličních profilů je doloženo v koordinačních příčných řezech. 

4.5.2. Hromadná doprava 

V současné době je do Lhoty zavedena autobusová linka č. 26. Konečná zastávka je na  
návsi, některé spoje pokračují směrem na Novou Ves. 
 
Navržené řešení 
Navržené řešení předpokládá prodloužení stávající autobusové linky o cca 900 metrů do 
nového obratiště navrženého v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí Plzeň Lhota – 
lokalita „Na Dolíkách“. V obratišti je situována nová konečná zastávka MHD. Navržená 
zastávka bude využita pro obsluhu řešené lokality.  
Prodloužení autobusové linky si vyžádá nárůst provozních nákladů na MHD.   

4.5.3. Parkování a odstavování vozidel 

Řešené území je nezastavěné, bez nároků na parkování. 
 
Navržené řešením 
Odstavná a garážová stání budou součástí navržené zástavby. Pro krátkodobé parkování je 
možné dle místních podmínek využít veřejný uliční prostor na komunikacích. Odstavná stání 
pro zástavbu rodinnými domy budou řešena v rámci pozemků náležejících k jednotlivým 
nemovitostem. Řešení obytných zón bude obsahovat stavebně vyznačená parkovací místa. 
Počet odstavných a parkovacích stání bude odpovídat požadavkům ČSN 73 61 10 a dalším 
platným legislativním předpisům. 

4.5.4. Pěší a cyklistická doprava 

V území není vybudována infrastruktura pro pěší a cyklistickou dopravu.  
 
Navržené řešení 
Vedení cyklotrasy je navrženo dle Generelu cyklistických tras města Plzně. Jedná se o trasu 
RT 3 (Regensburg – Plzeň – Praha), která je v současnosti vedena v jízdních pruzích silnice 
III/18043. Výhledově bude trasa přeložena k řece na cyklostezku podél Radbuzy.  
Podél silnice třetí třídy je navržen podél řešené zástavby chodník šířky 3 m. Předpokládá se 
prodloužení chodníku i do centra Lhoty. V rámci DÚR Obytné Plzeň Lhota – lokalita „Na 
Dolíkách“  je navržen chodník i po druhé straně komunikace. 
V návaznosti na obytnou ulici šířky 8 m je požadováno zajistit pěší propojení do lesa. 

4.5.5. Závazné prvky dopravního řešení 

Dopravní napojení 

• 2 dopravní napojení ze silnice III/180 43 

• dopravní napojení z komunikační sítě ve stávající zástavbě  

Navržená komunika ční síť  

• funkční třídy komunikací 



PLZEŇ – LHOTA, LOKALITA NA DOLÍKÁCH II                                       ÚZEMNÍ STUDIE 

5 

• vedení větve 1 

• větev 2 - komunikační propojení  mezi silnicí III/180 43 a větví 1 

• větev 3 - napojení pozemku v severní části řešené lokality na větev 1 

Šířky uli čních prostor ů 

• obytných ulic 

• šířka uličního prostoru podél silnice III/180 43 - 13 m od osy stávající komunikace (viz 
koordinační řez 2 – 2) 

Pěší propojení 

• chodník podél silnice III/180 43 

• pěší propojení z větve 3 do lesa 

4.5.6. Podmi ňující investice 

• zajištění podmínek pro prodloužení autobusové linky MHD (obratiště, zastávky) 

Dopravní řešení je znázorněno ve výkrese č. 2 - Doprava 

4.6. Inženýrské sítě 

4.6.1. Zásobování vodou 

Do Lhoty je přiveden vodovodní řad DN 100 mm, která má však již vyčerpanou kapacitu a 
není možné napojení dalších lokalit. Podmiňující investicí pro napojení rozvojového území 
Na Dolíkách II na veřejný vodovod je výstavba nového vodárenského souboru Litice. 
Po vybudování VS Litice bude možno napojit řešené území na vodovodní řad vedený při 
okraji komunikaci K Sinoru. Místo napojení je u severní hranice území na prodloužený 
vodovodní řad, který je připravován v rámci výstavby v lokalitě Na Dolíkách (CZ Stavební 
holding a.s.). Vodovodní řad bude veden v zeleném pásu podél  komunikace Plzeň – 
Dobřany a dále rozveden v uličních profilech. Řady budou zokruhovány a po dořešení 
majetkových vztahů propojeny se stávajícím řadem v Cedrové ul. (tento řad není v majetku 
města) a s řady budovanými v rámci výstavby v lokalitě Na Dolíkách. 
 

4.6.2. Kanalizace 

Ve Lhotě není vybudovaná kanalizace. Je zpracována projektová dokumentace 
„Odkanalizování Lhoty“ (Vodohospodářský podnik a.s., DSP 7/2007), kde je navržena 
oddílná kanalizace. 
V rozvojovém území Na Dolíkách II je navržena rovněž oddílná kanalizace. Odvedení 
splaškových vod je řešeno ve třech variantách. Podmínkou pro návrh dvou variant je 
realizace kanalizace dle projektu „Odkanalizování Lhoty.“  
V 1. variantě budou splaškové vody svedeny do nejnižšího místa území, kde bude nutno 
vybudovat čerpací stanici a odtud budou vody přečerpávány do kanalizace realizované 
v rámci uvedeného projektu. Napojení je navrženo v místě křížení ulice Na Mokřinách s ulicí 
K Sinoru.  
Ve 2. variantě je dle návrhu provozovatele kanalizace uvažováno s tlakovou kanalizací. Při 
tomto řešení by čerpací stanice byla nahrazena dílčími čerpacími jímkami jednotlivých 
vlastníků rodinných domů, odkud by byly tlakovou kanalizací splaškové vody odvedeny do 
stejného místa napojení jako v první variantě.  
Třetí variantou je využití provizorní ČOV, která bude budována v rámci připravované 
výstavby v lokalitě Na Dolíkách (CZ Stavební holding a.s.) a po vybudování kanalizace ve 
Lhotě bude na ni přepojena. Napojení na provizorní ČOV je možné gravitačně z lokality na 
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Dolíkách II pouze za předpokladu změny projektové dokumentace pro lokalitu Na Dolíkách, 
na kterou je již vydáno územní rozhodnutí. Bylo by nutné značné zahloubení připravované  
kanalizace, což může vést k problémům při realizaci stavby (předpoklad skalního 
podloží).Tuto možnost je třeba podrobněji prověřit a projednat s investorem akce před 
realizací stavby. Pokud bude nutno napojení lokality Na Dolíkách II řešit přečerpáním na 
ČOV, pak dle požadavku správce a provozovatele sítě jenom provizorně s povinností 
následného přepojení ČS Na Dolíkách II přímo do kanalizace budované městem. Uložení 
kanalizace v blízkosti mostního objektu bude koordinováno s návrhem jeho rekonstrukce. 
Dalším požadavkem správce a provozovatele sítě je návrh technologie ČS dle Plzeňského 
standardu kanalizace a použití předepsaného typu (Strate od Schmieding nebo Generica od 
Vilo). Vzhledem  k několikanásobnému přečerpání splaškových vod ve Lhotě a na Valše 
musí být v dalším stupni dokumentace prověřeny kapacity dopravní trasy splaškové 
kanalizace do Litického sběrače.  
Řady splaškové kanalizace budou vedeny v uličních profilech, v severní části území 
v zeleném pásu, kde je třeba vybudovat zpevněnou cestu pro obsluhu kanalizace.  
Odvedení dešťových vod je navrženo do vodoteče, která prochází podél severní hranice 
řešeného území a dále i přes oplocenou zahradu, odkud směřuje k mostnímu objektu č. 
III/18043 – 1 pod silnicí Plzeň – Dobřany. Tento úsek je navržen k přeložení mimo oplocený 
pozemek a v blízkosti komunikace je navrženo jeho zatrubnění (problematika blíže popsána 
v kapitole 4.7.). Do vodoteče budou odvedeny dešťové vody pouze z navržených 
komunikací, ostatní vody budou likvidovány na pozemcích jednotlivých vlastníků rodinných 
domů. Pro dodržení limitu odtoku stanoveného Generelem odvodnění města Plzně 4l/s/ha je 
navržena před vtokem do vodoteče retenční nádrž. Navrhujeme poldr bez stálé hladiny vody, 
který bude začleněn do plochy zeleně. Vzhledem k malé hloubce vodoteče a terénním 
poměrům je navrženo pouze povrchové odvodnění komunikací. Pro komunikaci III/18043 
Plzeň – Dobřany je výhledově navrženo zatrubnění  stávajícího odvodňovacího příkopu. 
 

4.6.3. Elektrická energie 

Středem území, ve směru sever-jih, je vedena trasa hlavního napájecího venkovního 
dvojitého vedení vysokého napětí (VN) Křimice-Přeštice. Ochranné pásmo tohoto vedení je 
10 m na každou stranu od krajního vodiče. V území jsou dále situovány dva opěrné body 
tohoto vedení – jeden dřevěný a jeden ocelový, příhradový. Další opěrný bod vedení 
(dřevěný) je situován při severní hranici řešeného území, v navazujícím zastavěném území, 
kde je součástí dopravního prostoru. Elektrický příkon je pro jednotlivé odběratele 
v zastavěném území dodáván z distribučních transformačních stanic TS „Stavební obvod“ a 
TS „K Sinoru“ pomocí zemních kabelů nízkého napětí (NN). Další distribuční TS „K 
Dobřanům“ je umístěna při východní straně hlavní průjezdné komunikace v blízkosti 
severovýchodní části řešeného území. 
Předpokládaný soudobý elektrický příkon pro budoucí zástavbu v řešeném území je cca 100 
kW. Vzhledem k rozmístění stávajících i navrhovaných TS je navrženo připojení na stávající 
TS „ K Sinoru“ a TS „K Dobřanům“ a na budoucí TS „N“, která je navržena pro rozvojové 
území Na Dolíkách s platným územním rozhodnutím č. 4163. Toto připojení je navrženo 
novými zemními kabely NN, z nichž některé mohou být předpoloženy v rámci realizace 
zástavby rozvojového území Na Dolíkách.  Pro trasu nových kabelů NN jsou navržena dvě 
místa pro podchod pod hlavní silnicí II. tř. 18043 Plzeň-Dobřany. Hlavní napájecí vedení VN 
zůstane zachováno ve stávající trase. Je navržena pouze výměna tří opěrných bodů tohoto 
vedení a výměna holých vodičů vedení za izolované vodiče v úseku vedoucím přes řešené 
území. Ochranné pásmo vedení se tak sníží na pouhé 2 m na každou stranu od krajních 
vodičů, což umožní lepší využití území pro zástavbu. Jeden z opěrných bodů vedení VN se 
stane součástí dopravního prostoru nové obytné ulice, navazující na stávající ulici Cedrová. 

4.6.4. Zemní plyn 

Zdrojem zemního plynu pro Lhotu je vysokotlaká (VTL) regulační stanice (RS) plynu o 
výkonu 1200 m3/h, která byla vybudována v r. 1998 v severní části obce. Řešené území se 
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nachází na opačné straně obce a dimenze zásobních středotlakých (STL) plynovodů jsou 
vesměs PE d50 nebo PE d 63. 
Je navržena výměna stávající větve STL plynovodu PE d50 v Cedrové ulici, od křižovatky 
s Meruňkovou ulicí jižním směrem ke konci stávající zástavby, za STL plynovod PE d63. Zde 
je navrženo napojení řešeného území navazujícím STL plynovodem PE d63, jehož trasa 
povede prodlouženou ulicí Cedrová až k hlavní  silnici, kterou podejde a napojí se na STL 
plynovod PE d50 navržený pro rozvojové území Na Dolíkách. Na tento propojovací STL řad 
budou napojeny větve zásobních STL řadů, které budou uloženy v dalších obslužných 
komunikacích řešeného území. 

4.6.5. Teplo 

Potřeba tepla pro novou zástavbu bude, v souladu s Územní energetickou koncepcí města 
Plzně, řešena spalováním zemního plynu, popř. využitím elektrické energie, nebo jinou 
alternativou šetrnou k životnímu prostředí (např. využití energie slunce nebo tepelná 
čerpadla). 

4.6.6. Telekomunikace 

Hlavní přípojný uzel pro účastnickou přístupovou telekomunikační síť je umístěn přibližně 
v centru městské části Lhota a je napojen ze satelitní digitální ústředny (RSU) Dobřany 
metalickým 400-párovým kabelem. Podružná přípojná místa jsou tvořena síťovými rozvaděči 
(SR), z nichž SR 03 slouží pro připojení účastnických míst, v zástavbě přiléhající k řešenému 
území na severu, pomocí úložných metalických kabelů. Hlavní přípojný bod ve Lhotě, který 
supluje funkci RSU, již však nedisponuje potřebnou kapacitou pro další rozvoj 
telekomunikačních služeb, jako je rychlé internetové připojení a přenos dat. 
Pro zlepšení tohoto stavu je navrženo přepojení stávajícího hlavního přípojného uzlu ve 
Lhotě na budoucí RSU Valcha, a jeho doplnění o přístupový koncentrátor (DSLAM) pro 
zvýšení kapacity a přenosové rychlosti. Stávající kabel z Dobřan potom bude možné využít 
pro napojení rozvojových lokalit na jihu Lhoty ve zpětném směru bez nutnosti provádět 
výkopové práce. Při severovýchodní hranici řešeného území je navrženo přerušení 
stávajícího kabelu Dobřany-Lhota a zřízení nového uzlu přístupové sítě pro rozvojová území 
Na Dolíkách a Na dolíkách II. Přerušený kabel, pokračující od nového uzlu směrem do 
Dobřan, bude potom moci být zrušen. Nový úložný kabel, připojený do nového uzlu, podejde 
hlavní silnici a bude zaveden do řešeného území, kde se bude dělit na další kabelové úseky 
vedené v budoucích obslužných komunikacích.  

4.7. Limity využití území  

Elektrická energie 
Středem území, ve směru sever-jih, je vedena trasa hlavního napájecího venkovního 
dvojitého vedení vysokého napětí (VN) Křimice-Přeštice. Ochranné pásmo tohoto vedení je 
10 m na každou stranu od krajního vodiče. Je navrženo vyměnit stávajících holé vodiče za 
izolované a tím snížit ochranné pásmo na 2 m na každou stranu od krajního vodiče. V tomto 
ochranném pásmu lze provádět činnosti pouze v souladu s §46 zák. č. 458/2000 Sb.  
Opěrné body vedení VN nebudou umístěny na oplocených pozemcích - zůstanou přístupné 
pro jejich vlastníka. 
 
Hluková zát ěž území 
Část území přilehlá ke komunikaci Plzeň - Dobřany je zatížena hlukem, vibracemi a jinými 
vlivy souvisejícími s dopravou na této komunikaci. Při návrhu nové zástavby je třeba řešit 
stavební opatření tak, aby byly dodrženy hlukové limity pro výhledové intenzity dopravy.  
 
Významný krajinný prvek 
Území je v kontaktu s významným krajinným prvkem č. 1712 Les Mokřiny. Regulační 
podmínky jsou zpracovány tak, že zástavbou nedojde k zásahu do VKP. Podle vyjádření 
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odboru životního prostředí MMP jako orgánu státní správy lesů je nutno zástavbu (trvalé 
stavby) realizovat ve vzdálenosti minimálně 30 m od okraje lesních pozemků. 
Občasnou vodoteč na pozemku p. č. 547/1 na severním okraji území směřující k mostnímu 
objektu č. 18043-1 na silnici Plzeň – Dobřany nelze podle vyjádření téhož odboru jako 
orgánu státní ochrany přírody považovat za významný krajinný prvek „vodní tok“. Nemá ve 
větší části území patrné koryto. Protože však je přirozeným koridorem pro odvedení vod 
přívalových srážek, je třeba respektovat tuto funkci zachováním veřejně přístupného 
pozemku. Bude využit jako veřejné prostranství se zelení a drobným rekreačním vybavením 
ve smyslu § 7 vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném 
znění. Zároveň bude tvořit interakční prvek územního systému ekologické stability. 
Podle vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS), Oblast povodí Vltavy, 
pracoviště Domažlice č. j. OPV/DO/224/10 ze dne 9. 3. 2010 (pro Vodohospodářský podnik 
a.s. Plzeň k akci „Odkanalizování Lhoty – dešťová kanalizace“) a č. j. OPV/DO/500/10 ze 
dne 27. 4. 2010 (pro ÚKRMP k této územní studii) je vodoteč vodním tokem v povodí číslo 1-
10-02-102 s číslem toku 20, který je ve správě ZVHS na základě rozhodnutí MLVH ČSR 
33203/OSS/85 ze dne 27. 9. 1985. Celková délka toku je 0,997 km. V řešeném území 
(pozemek p. č. 547/1) je charakterizován jako tekoucí voda bez zřetelného koryta, která ústí 
pod mostní objekt č. 18043-1 na silnici Plzeň - Dobřany. Za silnicí pokračuje s již zřetelným 
korytem a stálejší vodou (pozemek p. č. 425) a vlévá se do Radbuzy. V úseku západně od 
silnice nebyl při realizaci zástavby koridor vodoteče zachován na veřejně přístupném 
pozemku a byl zahrnut do soukromého oploceného pozemku p. č. 547/2 (zahrada), kde bylo 
vytvořeno náznakové koryto se zjevně nedostatečným průtočným profilem. Již za současné 
situace, kdy jsou v řešeném území zatím ladem ležící zemědělské pozemky, lze 
předpokládat v tomto úseku za přívalových srážek zadržování vod a jejich rozliv. 
Tato územní studie navrhuje zachovat v území řešeném pro zástavbu koridor vodoteče jako 
veřejný pozemek. V horním úseku vodoteče je navržena retenční nádrž – poldr pro 
shromažďování a zasakování dešťových vod. 
Problematika spojená s úsekem vodoteče na oploceném pozemku byla v rámci studie 
prověřena v několika variantách. Nejvhodnější vytvoření nového propustku pod silnicí 
v plynulém směru a nového úseku toku navazujícího na tok za silnicí nelze realizovat 
z důvodu pokročilé přípravy území za silnicí pro zástavbu (pro p. č. 426/9 a další pozemky 
bylo vydáno územní rozhodnutí Na Dolíkách). 
Proto bylo navrženo přeložení úseku vodoteče mimo oplocení (vytvoření nového koryta) a 
zatrubnění úseku na silničním pozemku p. č. 802, kde stísněný prostor nedovoluje jiné 
řešení. Toto řešení je technicky možné, ale vytváří se jím nevhodné směrové změny. 
V každé případě bude nutno v dalším stupni přípravy detailně posoudit kapacitu koridoru pro 
odvedení přívalových vod a objem retenční nádrže – poldru a pak rozhodnout o definitivním 
řešení s vlastníky dotčených pozemků. Při tom by měla být vyřešena i teoretická otázka, zda 
dále považovat vodoteč za vodní tok (který je ze zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny významným krajinným prvkem), nebo jen za odvodňovací strouhu. Toto rozhodnutí je 
v kompetenci odboru životního prostředí KÚ PK. 

5. Grafické p řílohy 

 01 - Letecký snímek - základní členění území a regulační prvky  1 : 2 000 

   1 - Základní členění území a regulační prvky     1 : 2 000 

   2 – Doprava včetně řezů       1 : 2 000 

   3 - Vodovod, kanalizace       1 : 1 000 

   4 - Elektrická energie, zemní plyn, telekomunikace    1 : 1 000 
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