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AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

BaP

benzo(a)pyren

BRKO

biologicky rozložitelný komunální odpad

BSK5

biochemická spotřeba kyslíku

CENIA

Česká informační agentura životního prostředí

CO

oxid uhelnatý

CO2

oxid uhličitý

CZT

centrální zdroj tepla

ČGS

Česká geologická služba

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČOV

čistírna odpadních vod

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

DES OP

Dobrovolný ekologický spolek a ochrana ptactva

EIA

posuzování vlivů záměru na životní prostředí

EU

Evropská unie

EVL

evropsky významná lokalita (Natura 2000)

EVVO

environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

CHOPAV

chráněné oblasti přirozené akumulace vod

IAD

individuální automobilová doprava

IČ

identifikační číslo

IDS

integrovaný dopravní systém

JZ

Jihozápad

KHS

krajská hygienická stanice

KÚ

Krajský úřad

Ld

hlukový ukazatele pro den

Ldvn

hlukový ukazatele pro den-večer-noc

Ln

rušení spánku hlukem

LPF

lesní půdní fond

KO

komunální odpad

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MO

městský obvod

MOP

městský obvod Plzně

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

17-R-21
únor 2018

6

Vyhodnocení koncepce
Strategický plán města Plzně
NATURA 2000

soustava chráněných území Natura 2000, která je tvořena evropsky významnými
lokalitami (EVL) a ptačími oblastmi (PO)

NEK

norma ekologické kvality

NO

nebezpečný odpad

NOX

oxidy dusíku

NO2

oxid dusičitý

ORP

obec s rozšířenou působností

OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PM10 / PM2,5

suspendované částice do aerodynamického průměru 10µm, respektive 2,5 µm
(prašný aerosol)

PO

ptačí oblasti (Natura 2000)

POH

Plán odpadového hospodářství

PRK

Program rozvoje kraje

PZKO

Program zlepšování kvality ovzduší

Sb.

sbírky zákona

SEA

posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

SLDB

Sčítání lidu, domů, bytů

SHM

Strategické hlukové mapování

SPMP

Strategický plán města Plzně

Strategie

v této souvislosti Strategický plán města Plzně, který je předmětem Vyhodnocení
dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SVSMP

Správa veřejného statku města Plzně

SWOT analýza

formalizace analytických výstupů: Analýza silných a slabých stránek, hrozeb
a příležitostí

TZL

tuhé znečišťující látky

ÚAP

územně analytické podklady

UNESCO

Světového kulturního dědictví

ÚPP

Územní plán Plzeň

ÚSES

územní systém ekologické stability

VKP

významný krajinný prvek

ZCHÚ

zvláště chráněná území

ZPF

zemědělský půdní fond

ZÚR

zásady územního rozvoje

ŽP

životní prostředí
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ÚVOD
VÝCHODISKA
Předložené vyhodnocení návrhu koncepce „Strategický plán města Plzně“ (dále také jen Vyhodnocení
koncepce či Vyhodnocení) je zpracováno na základě zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Vyhodnocení koncepce vychází z obsahu přílohy č. 9 citovaného
zákona.
Ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá povinnost
posoudit, zda provádění koncepce může významně ovlivnit evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti
zařazené do soustavy Natura 2000 a pokud ano, do jaké míry a jaká opatření je nutno přijmout. Na základě
požadavku předkladatele byla k návrhu koncepce vydána stanoviska těchto orgánů ochrany přírody:


Krajský úřad Plzeňského kraje – Odbor životního prostředí



Ministerstvo životního prostředí – Odbor výkonu státní správy III

Ze stanovisek Krajského úřadu Plzeňského kraje a Ministerstva životního prostředí vyplývá, že lze vyloučit
významný vliv Strategie na lokality soustavy Natura 2000. Vyhodnocení vlivu koncepce na evropsky
významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO) osobou autorizovanou ke zpracování posouzení dle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb. proto nebylo nutné.
Základním dokumentem pro zpracování Vyhodnocení koncepce je návrh „Strategického plánu města Plzně“
a další koncepční podklady a informace předané zpracovatelům oznámení předkladatelem koncepce, dále
konzultace s orgány veřejné správy, literární a mapové podklady a zkušenosti zpracovatelů při zpracování
jiných oznámení SEA a dalších koncepčních materiálů. Hlavní použité materiály jsou uvedeny v závěru
Vyhodnocení koncepce v kapitole „Seznam použitých podkladů“. Ke zpracování Vyhodnocení byly využity
existující podklady v souladu s § 10b, odst. 3, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhodnocení koncepce zpracoval tým pod vedením Mgr. Zdeňka Frélicha, který je autorizovanou osobou,
oprávněnou zpracovávat dokumentace a posudky podle zákona a držitelem autorizace ve smyslu § 19,
odstavec 1, zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Složení týmu zpracovatele Vyhodnocení
je uvedeno výše.
Soulad uvedené Strategie s povinnostmi vyplývajícími ze zákonných ustanovení byl konfrontován s platnou
právní úpravou. Existují-li další závažné skutečnosti, které by na posuzování Strategie mohly mít zásadní
vliv, nebyly zpracovateli Vyhodnocení koncepce v době jeho zpracování známy.
PŘEDMĚT POSOUZENÍ A VYMEZENÍ ÚZEMÍ
Předmětem posouzení je „Strategický plán města Plzně“ zahrnující správní území města Plzně.
PROCES POSUZOVÁNÍ, VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A ÚČASTI VEŘEJNOSTI
Procedura posouzení koncepce probíhá v souladu s obligatorními kroky stanovenými zákonem č. 100/2001
Sb., ve znění pozdějších předpisů, o posuzování vlivů na životní prostředí.
Dokument „Strategický plán města Plzně“ byl zpracováván dle principů strategického plánování rozvojových
dokumentů se zapojením klíčových aktérů rozvoje území do jeho přípravy.
OBLIGATORNÍ KROKY PROCEDURY DO DOBY PŘEDLOŽENÍ VYHODNOCENÍ
Oznámení koncepce ve smyslu § 10c zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo
příslušnému úřadu předloženo zástupcem předkladatele Strategie dne 19. 12. 2017. Oznámení bylo
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v souladu s požadavkem odstavce 2, § 10c citovaného zákona1 příslušným úřadem zasláno dotčeným
správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 22. 12.
2017.
Na základě vyjádření, doručených k Oznámení, byl příslušným úřadem vydán dne 15. 1. 2018 Závěr
zjišťovacího řízení, který mimo jiné stanovil obsah a rozsah Vyhodnocení nejen v rozsahu základních
zákonných požadavků, daných § 2 a 10b) a přílohou č. 9 zákona, ale také nad tento rámec, se zaměřením
na aspekty plynoucí ze zjišťovacího řízení. V souladu s požadavky zákona byl tento dokument zveřejněn.
PLÁNOVANÉ OBLIGATORNÍ KROKY PROCEDURY PO PŘEDLOŽENÍ VYHODNOCENÍ
Zveřejnění návrhu koncepce, včetně jejího Vyhodnocení, a jeho zaslání příslušným úřadem dotčeným
správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům dle § 10f), odstavce 2 citovaného zákona.
Shromažďování vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených samosprávných celků a veřejnosti po celou
dobu zveřejnění návrhu koncepce.
Veřejné projednání návrhu koncepce dle § 10f), odstavec 4 citovaného zákona.
Vydání stanoviska k posouzení vlivů návrhu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví příslušným
úřadem na základě návrhu koncepce, vyjádření k němu podaných a veřejného projednání dle § 10g),
odstavec 1 citovaného zákona.

1 Není-li uvedeno jinak, je dále v tomto textu zákonem vždy míněn zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
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1

OBSAH A CÍLE KONCEPCE, JEJÍ VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM

Strategický plán města Plzně (dále i jen „SPMP” nebo „Strategie“) je strategickým a koncepčním
dokumentem, který je vytvořen pro nastavení efektivního modelu rozvoje města a koordinaci jednotlivých
zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek. Strategický plán města Plzně bude důležitým nástrojem pro
rozhodování jak politického vedení města a městské správy, tak pro koordinaci zájmů a aktivit dalších
klíčových subjektů působících ve městě. Strategický plán bude reagovat na aktuální potřeby města
a možnosti jeho rozpočtu, vytvoří podmínky a stanoví pravidla pro účelné vynakládání veřejných
prostředků, jejich provázanost a zhodnocení synergických efektů mezi jednotlivými oblastmi.
Cílem města Plzně je prostřednictvím nového strategického plánu dosáhnout zkvalitnění života ve všech
oblastech a navrhnout potřebné kroky k trvale udržitelnému rozvoji Plzně a poskytnout tak veřejnosti
a podnikatelské sféře informace o svých dlouhodobých rozvojových záměrech.
Protože toto Vyhodnocení tvoří přílohu návrhu Strategického plánu města Plzně (návrhu koncepce), která je
zveřejněna současně s Vyhodnocením, je návrh koncepce popsán ve Vyhodnocení v rozsahu přiměřeném
jeho účelu.

1.1 Obsah koncepce
Strategický plán města Plzně se skládá z následujících dílčích částí:
1. Analytická část
V první fázi zpracování SP Plzeň bylo zpracováno 9 tematických analýz, a to z oblastí:


Cestovní ruch a propagace města



Doprava



Hospodářský rozvoj a podnikatelské prostředí



Občanská vybavenost



Obyvatelstvo a bydlení



Rozpočet a financování



Technická infrastruktura



Územní rozvoj

 Životní prostředí
Na základě tematických analýz byla zpracována Celková situační analýza města, která představuje základní
informace o Statutárním městě Plzni z hlediska stěžejních rozvojových oblastí. Obsah situační analýzy je
následující:


Analýza silných a slabých stránek, ohrožení a příležitostí (SWOT analýza),



Formulace hlavních pozitiv a problémů města.

2. Návrhová část popisuje:


Potřebu pořízení SP Plzeň



Vizi města Plzně



Proces tvorby SP Plzeň



Strategické cíle a opatření



Způsob implementace a evaluace Strategického plánu.

Součástí implementace je také popis tvorby Akčního plánu, kdy se bude Akční plán se bude zpracovávat
každoročně, a to vždy ve dvou fázích:
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Fáze 1 - návrh: bude ve svém návrhu sloužit jako podklad pro přípravu rozpočtu města na následující rok
a bude předložen koordinační a řídící skupině k projednání v první polovině daného roku.
Fáze 2 – finální: bude již konkrétním výstupem obsahujícím seznam projektů, které mají zajištěné
financování a jsou v souladu s rozpočtem města na příslušný rok. Finální verze bude společně s návrhem
rozpočtu předkládána k projednání v Zastupitelstvu města Plzně.
Struktura návrhové části SP Plzeň:

Vize představuje relativně neměnné záměry rozvoje města.


Strategické cíle konkretizují obsah vize pro jednotlivé oblasti života města a současně se stanou
nástrojem kontroly realizace strategického plánu.



Opatření je zastřešující soubor obecně formulovaných aktivit k určitému tématu/prostoru a stanoví
přístup k řešení a naplňování jednotlivých strategických cílů.



Aktivity jsou konkrétní akce, nebo činnosti naplňující jednotlivá opatření.

Rozvojová vize Strategického plánu města Plzně je formulována následovně:
„Jsem Plzeň. V roce 2035 žiji díky lidem, kteří vybudovali mou historii. Tvoříme spolu přítomnost a díváme
se dopředu na naši společnou budoucnost. Od samého počátku si postupně odhalujeme svá tajemství.
Sdělujeme si, co nás trápí, a sdílíme společnou radost. Podporujeme se a jsme na sebe navzájem hrdí.
Poskytuji svým občanům prostor pro seberealizaci a osobní rozvoj v kterémkoliv věku. Vždyť dnes zde mají
možnost kvalitního a odborného vzdělání nejen moji obyvatelé, ale i lidé z celé Evropy a ze všech koutů
světa. Většina občanů ovládá některý z cizích jazyků, což usnadňuje komunikaci s cizinci a spoluvytváří
otevřené a vstřícné prostředí.
Pyšním se atraktivní nabídkou pracovních příležitostí v místních tradičních, nově založených i nadnárodních
firmách, které dodávají své produkty a služby do celého světa. Touha po neustálém posunu vpřed se stala
základním kamenem pro vznik výzkumných a vývojových center. Tam dnes nacházejí své uplatnění také
absolventi škol.
Nechávám o sebe pravidelně pečovat a na oplátku dávám lidem všech generací možnost života na vysoké
úrovni. Za dobu našeho společného soužití už vím, co mají moji občané rádi a co potřebují. Proto jsme
vytvořili přátelské prostředí pro aktivní trávení volného času kolem řek i v dalších veřejných prostranstvích.
Ráda inspiruji ostatní, zejména po kulturní stránce. Proto nabízím širokou paletu kulturních zážitků každý
den v roce. Mé centrum pulsuje zdravým životem a láká k setkávání.
Nikdy nezůstávám sama, protože stojím na správném místě. Komunikuji nejen s těmi, které mám na blízku,
ale jsem ve spojení i s evropskými metropolemi. Díky mým aktivním občanům bije moje srdce energií,
kterou předávám všem, kdo se mě rozhodnou navštívit. Snažím se být vždy otevřená a dávám svým
návštěvníkům důvod, aby zde zůstali déle, než původně plánovali. Ideálně napořád.
Žiji pro lidi, protože lidé žijí pro mě.“
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1.2 Cíle koncepce
Pro dosažení strategické vize stanovuje strategický plán soubor strategický cílů, opatření a hlavních aktivit,
jejichž realizace by měla přispět k naplnění stanovených cílů a strategické vize jako celku.
SP Plzeň obsahuje celkem 5 strategických cílů.
1. Zlepšit podmínky pro kvalitní život všech generací
2. Rozvíjet perspektivní trh práce a propojit vzdělávací systém s praxí
3. Zlepšit životní prostředí ve městě a zvýšit připravenost na změny klimatu
4. Oživit centrum města
5. Zvyšovat povědomí o Plzni za hranicemi města i u obyvatel
První cíl je velmi rozsáhlý a cíle dva, tři a čtyři by mohly být jeho součástí. Tyto oblasti, ale byly vyhodnoceny
jako velmi podstatné a proto pro ně byly stanoveny samostatné cíle. Pátý cíl je vnímán jako důležitý nejen
z hlediska komunikace ven, mimo město, ale i z hlediska komunikace s obyvateli a v rámci úřadu města jako
takového.
Strategický plán pak obsahuje celkem 84 aktivit napříč jednotlivými strategickými cíli (na základě hodnocení
odborníků i široké veřejnosti a projednání v koordinační a řídící skupině bylo vybráno 20 tzv. hlavních
aktivit). Tyto aktivity byly stanoveny jako klíčové pro dlouhodobé směřování rozvoje města. V následujících
letech by proto měly být systematicky naplňovány.
Přehled strategických cílů, opatření a aktivit je uveden v následující tabulce (Tab. 1).
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Tab. 1

Schéma strategických cílů, opatření a aktivit Návrhové části Strategického plánu města Plzně
Strategický cíl č. 2 Rozvíjet perspektivní trh práce
a propojit vzdělávací systém s praxí
Opatření:

Strategický cíl č. 1 Zlepšit podmínky pro kvalitní život všech generací
Opatření:

1.1 Vytvářet podmínky
pro kvalitní bydlení
a trávení volného času

1.2 Naplňovat Plán
udržitelné mobility
města Plzně

1.3 Zajistit udržitelnou síť
kvalitních sociálních služeb
vč. služeb návazných
a podpora zdravého
životního stylu obyvatel

1.4 Doplnit chybějící
vodohospodářskou
infrastrukturu
v urbanizovaných částech
města a posílit provozní
spolehlivost a bezpečnost
stávajících systémů
technické infrastruktury

Aktivity:

Opatření 2.2 Vytvářet
podmínky pro podporu
podnikání

Aktivity:

1.1.1 Zlepšovat využití
veřejného prostoru ve
městě formou
drobnějších úprav,
pokračovat
v regeneracích sídlišť

1.2.1 Dostavět městský
okruh a další
komunikace umožňující
navrátit dnešním
dopravním trasám
vzhled příjemných
městských ulic

1.3.1 Zvyšovat kapacity sítě
sociálních služeb a služeb
návazných, s ohledem na
demografický vývoj ve
městě

1.1.2 Podporovat
projekty napomáhající
zvyšování bezpečnosti
ve městě

1.2.2 Systematicky řešit
parkování ve městě
(záchytná parkoviště,
zóny, parkovací domy)

1.3.2 Zvyšovat počet
pracovníků v sociálních
službách

1.2.3 Zlepšovat
podmínky pro MHD

1.3.3 Podporovat výstavbu
sociálního a dostupného
bydlení pro ohrožené
a znevýhodněné osoby vč.
podpory sociálního
začleňování (Dobrá adresa
Plzeň)

1.1.3 Pokračovat
v revitalizaci
významných veřejných
prostorů (náměstí,
parky)

2.1 Podporovat efektivní
rozvoj lidských zdrojů

1.4.1 Vybudovat havarijní
zdroj surové vody

2.1.1 Vytvořit komplexní
systém komunikace
a spolupráce jednotlivých
aktérů ve vzdělávání

2.2.1 Podporovat rozvoj
podnikavosti, již u žáků na
ZŠ a SŠ, motivační programy
pro zahájení podnikání

1.4.2 Rozšířit stávající systém
zásobování pitnou vodou

2.1.2 Rozvíjet pomocí
volnočasových aktivit
schopnosti a znalosti žáků v
závislosti na uplatnitelnosti
na trhu práce

2.2.2 Vytvářet podmínky
pro umístění znalostně
intenzivních firem

1.4.3 Rozšířit stávající systém
odkanalizování území

2.1.3 Podporovat kariérové
poradenství na základních
a středních školách

2.2.3 Stimulovat
a podporovat zavádění nebo
rozvoj inovací ve firmách
včetně internacionalizace
firem
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Strategický cíl č. 2 Rozvíjet perspektivní trh práce
a propojit vzdělávací systém s praxí
Opatření:

Strategický cíl č. 1 Zlepšit podmínky pro kvalitní život všech generací
Opatření:

1.1 Vytvářet podmínky
pro kvalitní bydlení
a trávení volného času

Aktivity:
1.1.4 Vytvářet podmínky
pro výstavbu v
přestavbových územích
ve městě a podporovat
využití prázdných
objektů
1.1.5 Požadovat vznik
nových kvalitních
veřejných prostranství v
rozvojových lokalitách.
1.1.6 Systematicky
podporovat kulturní
a volnočasové aktivity,
pečovat
o kulturní dědictví
1.1.7 Zkvalitňovat
stávající bytový fond
města, snižovat
energetickou náročnost
budov, odstraňovat
bariéry

1.2 Naplňovat Plán
udržitelné mobility
města Plzně

1.3 Zajistit udržitelnou síť
kvalitních sociálních služeb
vč. služeb návazných
a podpora zdravého
životního stylu obyvatel

1.4 Doplnit chybějící
vodohospodářskou
infrastrukturu
v urbanizovaných částech
města a posílit provozní
spolehlivost a bezpečnost
stávajících systémů
technické infrastruktury

2.1 Podporovat efektivní
rozvoj lidských zdrojů

Opatření 2.2 Vytvářet
podmínky pro podporu
podnikání

Aktivity:
1.2.4 Zlepšit provázanost
jednotlivých druhů
dopravy

1.2.5 Zajistit rozvoj
cyklotras a jejich
provázanost do ucelené
sítě

1.2.6 Vytvářet podmínky
pro rozvoj pěší dopravy

1.2.7 Zlepšit organizaci
a regulaci dopravy

1.3.4 Motivovat občany k
zodpovědnému přístupu k
péči o vlastní zdraví

1.4.4 Rekonstruovat
technicky nevyhovující
a nekapacitní úseky
vodohospodářského systému

2.1.4 Podporovat další
vzdělávání pedagogických
pracovníků

2.2.4 Zpracovat aglomerační
strategii rozvoje podnikání

1.4.5 Stanovit ekonomické
a administrativní podmínky
pro režim ostrovního provozu
při výpadku elektrické
přenosové soustavy ČR

2.1.5 Podporovat stabilizaci
a posílení aktivit vysokých
škol v Plzni

2.2.5 Podporovat start upy,
začínající firmy, mikrofirmy,
kreativní podnikání

2.1.6 Zvyšovat
uplatnitelnost absolventů
podle potřeb trhu práce v
závislosti na průmyslu 4.0

2.2.6 Podporovat rozvoj
networkingových aktivit –
předávání zkušeností, nové
podněty pro podnikání
apod.

2.2.7 Podporovat vznik
a rozvoj klastrů

17-R-21
únor 2018

16

Vyhodnocení koncepce
Strategický plán města Plzně
Strategický cíl č. 2 Rozvíjet perspektivní trh práce
a propojit vzdělávací systém s praxí
Opatření:

Strategický cíl č. 1 Zlepšit podmínky pro kvalitní život všech generací
Opatření:

1.1 Vytvářet podmínky
pro kvalitní bydlení
a trávení volného času

1.2 Naplňovat Plán
udržitelné mobility
města Plzně

Aktivity:
1.1.8 Pořádat soutěže na
významné budovy,
území a veřejná
prostranství ve městě
1.1.9 Zajistit rozvoj
a zkvalitňování
volnočasových areálů,
sportovišť a pokračovat
ve vytváření
odpočinkových míst
1.1.10 Zavést regulaci
vizuálního smogu ve
městě
1.1.11 Zkvalitňovat
a zvyšovat kapacitu
objektů kulturní
vybavenosti
1.1.12 Posílit kapacity
a zkvalitnit vybavení
mateřských a základních
škol

1.3 Zajistit udržitelnou síť
kvalitních sociálních služeb
vč. služeb návazných
a podpora zdravého
životního stylu obyvatel

1.4 Doplnit chybějící
vodohospodářskou
infrastrukturu
v urbanizovaných částech
města a posílit provozní
spolehlivost a bezpečnost
stávajících systémů
technické infrastruktury

2.1 Podporovat efektivní
rozvoj lidských zdrojů

Opatření 2.2 Vytvářet
podmínky pro podporu
podnikání

Aktivity:
1.2.8 Respektovat
městský charakter
uličních prostorů
u dopravních staveb
v zastavěném
a zastavitelném území

2.2.8 Vytvářet prostředí
a služby pro přicházející
kvalifikované pracovníky
zejména ze zahraničí

1.2.9 Podporovat rozvoj
elektromobility
a carsharingu
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Strategický cíl č. 3 Zlepšit životní prostředí ve městě a zvýšit připravenost na změny klimatu
Opatření:
3.1 Zvýšit kvalitu ovzduší a snížit
množství hluku v Plzni

3.2 Posílit modrou infrastrukturu ve
městě

3.3 Posílit zelenou infrastrukturu ve
městě

3.4 Zvýšit informovanost o životním
prostředí města Plzně, o dopadech
klimatických změn a možnostech
adaptačních opatření

3.2.1 Zpracovat koncepci hospodaření s
vodou a na jejím základě zavést pravidla
pro veřejné i soukromé investice

3.3.1 Zachovat stávající plochy
urbanistické zeleně (tzv. jednoznačné
plochy Generelu zeleně schválené RMP)

3.4.1 Vytvořit a uvést do provozu
Informační systém životního prostředí
otevřeným, živým a inspirativním
způsobem

3.3.2 Podporovat realizace zelených
střech a dalších vegetačních prvků na
veřejných i soukromých budovách

3.4.2 Kvalitně prezentovat připravované
i realizované projekty adaptačních
opatření

Aktivity:
3.1.1 Naplňovat Program zlepšení kvality
ovzduší
3.1.2 Zavést plán regulace možné
smogové situace a uplatňovat efektivní
opatření na snížení množství emisí ve
městě Plzni
3.1.3 Využívat multifunkčních prvků
zelené infrastruktury (zatravněné
tramvajové pásy, stromy, popínavé
rostliny, apod.) ke snižování prašnosti
3.1.4 Zvýšit a zefektivnit koordinaci
úklidu, údržby a oprav zpevněných ploch
mezi jednotlivými správci

3.2.2 Požadovat realizaci opatření pro
zadržování vody na území města
(např. parkoviště, odvodnění zpevněných
ploch formou průlehů, apod.)
3.2.3 Zavést motivační opatření k
realizaci prvků podporujících přírodě
blízké hospodaření s dešťovou vodou
(kvalitní informovanost, finanční
motivace)
3.2.4 Pokračovat v revitalizacích říčních
niv vodních toků a vodních ploch přírodě
blízkým způsobem
3.2.5 Posílit monitoring kvality vody
a ekologického stavu drobných vodních
toků v závislosti na znečištění z kanalizace
při přívalových srážkách
3.2.6 Posílit monitoring kvality a množství
vody v dešťové stokové síti

3.3.3 Sjednotit zásady péče o zeleň na
celém území města dle standardů péče
o zeleň Generelu zeleně
3.3.4 Zajistit nové výsadby nebo obnovu
uličních alejí a stromořadí, kvalitní
sadovnické úpravy vnitroblokové zeleně
a další zeleně na veřejných prostranstvích
3.3.5 Zajistit kvalitní péči o krajinu
a realizovat navržené prvky územního
systému ekologické stability
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Strategický cíl č. 4 Oživit centrum města
Opatření:
4.1. Systematicky podporovat proaktivní
komunikaci hlavních aktérů v centru
města
Aktivity:
4.1.1 Vytvořit komunikační platformu
hlavních aktérů v centrální oblasti města
4.1.2 Pravidelně zjišťovat strukturu
maloobchodní vybavenosti a služeb

4.2 Omezení individuální automobilové
dopravy v centrální oblasti města

4.3 Podporovat pěší a cyklistickou
dopravu v centrální oblasti

4.4. Zkvalitňovat veřejná prostranství
v centrální oblasti města

4.2.1 Omezit IAD ve prospěch chodců
a MHD

4.3.1 Zvýšit pobytovou kvalitu uličních
prostorů a vytvořit pěší trasy v centrální
oblasti (např. Sedláčkova, Kopeckého
sady – Hl. nádraží)

4.4.1 Kultivovat oblast Americká - Sirková

4.3.2 Zlepšit pěší propojení některých
lokalit s centrální oblastí města (Roudná)

4.4.2 Pokračovat v úpravě veřejných
prostranství v centrální oblasti

5.2 Posílit značku města Plzeň a
jedinečnost jejích témat ve vztahu
k široké veřejnosti mimo území města

5.3 Nastavit systematickou spolupráci
a podporovat partnerství aktérů
veřejného a soukromého sektoru

5.4 Posílit informovanost obyvatel
a jejich pozitivní vztah k městu

5.2.1 Posilovat image Plzně jako
moderního, příjemného a bezpečného
města a atraktivní turistické destinace
5.2.2 Prezentovat úspěchy plzeňských
talentů, osobností a institucí ve všech
oborech

5.3.1 Posilovat vzájemnou spolupráci s
organizacemi, institucemi, městy
a obcemi na území Plzeňského kraje

5.4.1 Podporovat aktivní zapojování
obyvatel do fungování města

5.3.2 Pravidelně vyhodnocovat zahraniční
aktivity města jako celku

5.4.2 Prezentovat výstupy z ostatních cílů
strategického plánu obyvatelům Plzně

4.2.2 Zajistit důslednější kontrolu
dodržování režimu zóny placeného
parkování a dalších dopravních předpisů
4.2.3 Zlepšit navigační a informační
systém dopravy v centrální oblasti města

Strategický cíl č. 5 Zvyšovat povědomí o Plzni za hranicemi města i u obyvatel
Opatření:
5.1 Zpracovat komplexní marketingovou
strategie města Plzně
Aktivity:
5.1.1 Zpracovat a implementovat
komplexní marketingovou strategii města
Plzně

5.2.3 Posilovat mediální prezentaci města
Plzně
5.2.4 Budovat a podporovat
nezaměnitelné profilové akce podporující
image města a cestovní ruch

5.3.3 Koordinovat komunikaci na úrovni
města Plzně, jeho příspěvkových
organizací a obchodních společností
5.3.4 Propojovat marketingové aktivity
města a důležitých aktérů, kteří působí
na území města

5.4.3 Podporovat komunitní život
a místní spolky
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Strategický cíl č. 5 Zvyšovat povědomí o Plzni za hranicemi města i u obyvatel
Opatření:
5.1 Zpracovat komplexní marketingovou
strategie města Plzně

5.2 Posílit značku města Plzeň a
jedinečnost jejích témat ve vztahu
k široké veřejnosti mimo území města

5.3 Nastavit systematickou spolupráci
a podporovat partnerství aktérů
veřejného a soukromého sektoru

5.4 Posílit informovanost obyvatel
a jejich pozitivní vztah k městu

Aktivity:
5.2.5 Pečovat o již získané mezinárodní
značky a tituly např. ERIH = Evropské
cesty průmyslového dědictví, Evropské
hlavní město kultury 2015
5.2.6 Usilovat o získání mezinárodních
značek a prestižních titulů např. UNESCO
a další
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1.3 Vztah k jiným koncepcím
Strategie Europe 2020 je hlavním dokumentem určujícím priority a směry EU do roku 2020. Tato strategie
má pět základních cílů:


Zaměstnanost



Výzkum a vývoj



Změna klimatu a udržitelné zdroje energie



Vzdělávání



Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Tyto cíle specifikovala ve třech vzájemně provázaných a posilujících prioritách


Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích.



Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na
zdroje.



Růst podporující začlenění: podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se bude
vyznačovat sociální a územní soudržností.

Z těchto priorit vychází i Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014 – 2020 a jeden z jejích čtyř cílů:
Podpořit zvyšování konkurenceschopnosti a využití ekonomického potenciálu regionů. Tento cíl se zaměřuje
na ekonomický růst určitého regionálního centra a tím chce zvyšovat ekonomický potenciál v jeho zázemí
jako důsledek difuzních efektů.
Strategický plán města Plzně z obou těchto dokumentů vychází a respektuje jejich cíle a priority.
Vzhledem ke svému zaměření má Strategický plán města Plzně vztah i k dalším dokumentům na místní
úrovni a k relevantním oborovým/tematickým strategiím vyšší, zejména krajské, ale i národní úrovně.
Vztah strategie ke strategickým dokumentům na místní úrovni:


Program rozvoje města Plzně – aktualizace, 2013



Demografická prognóza vývoje počtu a věkové struktury obyvatelstva města Plzně v období 2010 –
2040



Plzeň 2014+ – Strategie města Plzně z hlediska budoucí kohezní politiky



Strategie ITI Plzeňské metropolitní oblasti



Studie sociálního prostředí města Plzně



Generel cyklistických tras města Plzně



Generel dopravy v klidu města Plzně, aktualizace 2013



Plán udržitelné mobility Plzně



Model silniční dopravy v Plzni



Přestupní uzly Integrované dopravy Plzeňska na území města Plzně



Studie mobility města Plzně



Zásady rozvoje dopravního systému města Plzně



Plzeň - generel pěších tras města Plzně



Plzeň – sportovně rekreační trasy v údolích řek, greenways



Zpráva o městském parkovacím systému za 2. pololetí 2015



Zpráva o realizaci programu č. 227 210 „Výstavba dálničního obchvatu Plzně a souvisejících
přivaděčů“



Pracovní materiál Návrh marketingové strategie města Plzně
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Mediální analýza města Plzně, 2014 a 2015



Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016 – 2020



Koncepce sportu v Plzni



Integrovaný plán rozvoje města Plzeň - univerzitní město 2015



Územní plán Plzeň, 2016



Územní plán města Plzně, 2002 a 2010



Koncepce komunikační strategie města Plzně pro období 2010 – 2015



Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Plzni na období 2014 – 2018



Akční plán řešení bezdomovectví z pohledu sociálně – zdravotní péče na území města Plzně pro
období let 2014 – 2016



Realizační plán 2016 – Střednědobá rozvojová koncepce sociálních služeb v Plzni na období 2008 –
2015



Plzeň a velká města ČR ve výsledcích Sčítání lidí bytů a domů 2011



Adaptace na změnu klimatu ve městech pomocí přírodě blízkých opatření



Akční plán protihlukových opatření pro aglomeraci Plzeň



Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně



Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni



Analýza sportu v Plzni 2015,



Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně 2016 – 2020



Plán prevence kriminality města Plzně 2014 – 2015



Strategie města Plzně v oblastech vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku



Koncepce péče o životní prostředí v Plzni



Plán odpadového hospodářství statutárního města Plzeň

Vztah strategie ke strategickým dokumentům na krajské (regionální) úrovni, především


Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+



Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2012 – 2016



Krajská příloha k RIS 3 (Regionální inovační strategie) ČR, Plzeňský kraj



Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období 2014 – 2020



Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje (2016 – 2020)



Zdravotnictví Plzeňského kraje 2013



Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje



Koncepce ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje



Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje 2016 – 2026



Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Jihozápad – CZ03



Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje a 1. aktualizace



Územní energetická koncepce Plzeňského kraje



a další
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Vztah strategie ke strategickým dokumentům na národní úrovni.


Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020



Národní dokument pro územní dimenzi



Politika územního rozvoje ČR



Státní politika životního prostředí ČR



Strategický rámec Česká republika 2030



Priority financování České republiky uvedené v Dohodě o partnerství pro programové období 2014
– 2020



Strategie vzdělávání 2020



Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015 – 2020



Marketing jako nástroj tvorby a zvyšování konkurenční schopnosti měst (metodika certifikovaná
Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky 27. 7. 2012



Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017



Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemoci



Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020



Národní iniciativa Průmysl 4.0



Další dokumenty, především příslušné operační programy, určující územní dimenzi rozvoje
1.3.1

Vazby na další strategické dokumenty dle zpracovatelů Koncepce

Kromě výše uvedených koncepcí, ze kterých zpracovatelé SPMP vycházeli, jsou ve Vyhodnocení vzaty
v úvahu i další národní a regionální dokumenty.
Protože přehled cílů hlavních relevantních koncepcí je podrobně uveden v kapitole č. 5 tohoto Vyhodnocení
a jejich obsah byl použit při tvorbě referenčních cílů životního prostředí (hlavní metoda Vyhodnocení
koncepce), nejsou v této podkapitole duplicitně jejich názvy a obsah uváděny.
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2

INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
A JEHO PRAVDĚPODOBNÝ VÝVOJ BEZ PROVEDENÍ KONCEPCE

2.1 Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území
2.1.1

Základní charakteristiky města

Město Plzeň je čtvrtým největším městem ČR. Zároveň je centrem nadregionálního významu ve všech
oblastech (správa, vzdělanost, kultura, sport atd.), a to nejen svou výhodnou polohou na významné spojnici
mezi Prahou a Německem, ale především díky kvalitním pracovním podmínkám, vynikající péčí o děti
a vzdělání, možnostem trávení volného času (kultura, sport atd.) a systémem péče o seniory.
Dotčené území, pro které je zpracováván Strategický plán, je vymezeno správním obvodem města Plzně,
skládajícím se z těchto městských části:


Plzeň 1



Plzeň 2 - Slovany



Plzeň 3



Plzeň 4



Plzeň 5 - Křimice



Plzeň 6 - Litice



Plzeň 7 - Radčice



Plzeň 8 - Černice



Plzeň 9 - Malesice



Plzeň 10 – Lhota

Plzeň se skládá z těchto katastrálních území:


Bolevec



Lhota u Dobřan



Božkov



Litice u Plzně



Bručná



Lobzy



Bukovec



Malesice



Černice



Plzeň



Červený Hrádek u Plzně



Plzeň 4



Dolní Vlkýš



Radčice u Plzně



Doubravka



Radobyčice



Doudlevce



Skvrňany



Hradiště u Plzně



Újezd



Koterov



Valcha



Křimice

Vzhledem k charakteru koncepce se nepředpokládá dotčení území mimo hranice ČR. Působení mimo
hranice města je u některých opatření možné – Plzeň je krajským městem, kde je koncentrováno nejvíce
služeb i pro obyvatele mimo město. To se týká např. oblasti veřejné dopravy apod.
Vymezení města včetně městských částí a katastrálních území je patrné na následujících mapách (Obr. 1
a Obr. 2).
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Obr. 1

Město Plzeň a jeho městské části

Obr. 2

Město Plzeň a katastrální území
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Z hlediska fyzicko-geografického leží zájmové území v Plzeňské kotlině na soutoku čtyř řek - Mže, Radbuzy,
Úhlavy a Úslavy, jejichž splynutím vzniká řeka Berounka. Centrum města leží v nadmořské výšce
cca 310 m n. m., nejnižší bod se nachází při výtoku Berounky ze zájmového území, v části Bukovec
(293 m n. m.), nejvyšším bodem pak je Červená skála pod Radyní (452 m n. m.).
Urbanistická struktura města a jeho kompozice je předurčena jeho geografickou polohou, přírodními
podmínkami a procesem transformace středověké Plzně, sevřené ve svých hradbách, do silného
průmyslového města. Radiálně koncentrický systém původních tereziánských silnic směřovaných na věž
kostela sv. Bartoloměje a železničních tratí patří bezesporu mezi jedinečnosti urbanistické struktury města.
Nejdůležitějším urbanistickým, kompozičním a významovým těžištěm je centrální oblast s historickým
jádrem, vyhlášeným v roce 1989 za Městskou památkovou rezervaci.
Rozvoj dopravních systémů – jak silničních, tak železničních, podporoval ale i omezoval růst města.
Zvyšovala se průjezdná doprava centrem. Docházelo k izolování některých částí města, které jsou vedením
těchto dopravních tahů odděleny od centra. Tyto bariéry však nejsou tvořeny pouze komunikacemi
a železniční tratí, členění města velmi ovlivnila morfologie terénu a též výstavba velkých průmyslových
areálů (Pivovar, Škoda).
Nedílnou součástí kompozice charakteristické pro Plzeň je na okraji města ležící poměrně pravidelný, ale
přetržitý prstenec původních samostatných vesnic. Dříve převážně svébytné celky jsou dnes na městě
závislé monofunkční obytné satelity, ve kterých je omezená nabídka pracovních příležitostí, obchodu,
služeb a kultury.
Tyto charakteristiky města je třeba vnímat jako téměř neměnné danosti. Je nutné z nich při rozvoji města
vycházet a využít jejich existujících pozitiv a naopak v případě negativ tyto jevy dále nezhoršovat.
Město Plzeň je vzhledem k jeho velikosti a současným trendům v oblasti regionálního rozvoje nutné vnímat
nejen v kontextu katastru města, ale i širšího urbánního prostoru, ať už metropolitní oblasti, širší
aglomerace nebo celého Plzeňského kraje. (Plzeň, 2016)
2.1.2

Základní demografické charakteristiky a zdraví

Ve městě Plzni žilo k 1. 1. 2017 170 548 osob, z toho 87 602 žen a 82 946 mužů, v tom 111 010 osob ve věku
15 až 64 let, 24 931 dětí do 14 let a 34 607obyvatel starších 65 let. Věkový ukazatel „index stáří“, který je
dán poměrem počtu obyvatel ve věku nad 65 let k počtu dětí do 14 let činí v Plzni v procentech 138,8 %,
přičemž u žen je to 164,4 % a u mužů pouze 114 % (vztaženo k 31. 12. 2016).
V roce 2016 se v Plzni narodilo 1 798 dětí (živě narození, z toho 864 žen a 934 mužů). Výrazný přírůstek
obyvatelstva města přirozenou měnou byl zaznamenán v období tzv. demografické vlny v letech 1972 až
1979 (s vrcholem v roce 1974, kdy se v Plzni narodilo 2,8 tis. dětí a přírůstek činil 700 osob). V následujících
letech se postupně zvyšoval přirozený úbytek a nejvyšší byl zaznamenán v letech 1995 až 2000 a v roce
2003. K přirozenému přírůstku obyvatelstva došlo v letech 2007 až 2010 (silné ročníky žen – potenciálních
matek) a od roku 2011 dochází ke kolísání s převahou úbytků obyvatelstva přirozenou měnou.
Tak jako v jiných částech České republiky, i obyvatelstvo Plzně stárne. V roce 2016 v Plzni zemřelo
1 852 obyvatel. Za nejčastější příčinu úmrtí lze stejně jako v celorepublikovém průměru považovat nemoci
oběhové soustavy (infarkt myokardu, ischemické choroby, cévní nemoci mozku aj.).
Demografické trendy


Podle střední (nejpravděpodobnější) varianty prognózy obyvatelstva lze očekávat stagnaci a později
pokles celkového počtu obyvatel Plzně. Za předpokladu příznivějšího vývoje (podle vysoké varianty
prognózy) by mohlo docházet k mírnému nárůstu počtu obyvatel v celém výhledovém období do
roku 2030.
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očekává se stagnace úhrnné plodnosti žen na úrovni přibližně 1,5 dětí (která není dostatečná pro
přirozenou obnovu populace).



bude docházet ke zvyšování naděje dožití při narození zejména v důsledku zlepšování úmrtnostních
poměrů ve vyšších věkových skupinách: u mužů ze 77,1 na 80.7 let (v období 2015 – 2030) u ve
vývoji základních věkových skupin obyvatelstva.



sníží se počet dětí (0 - 14 let), v letech 2015 - 2030 přibližně o 5,6 tis.



sníží se počet osob v produktivním věku (15 - 64 let), v letech 2015 - 2030 přibližně o 5 tis.



zvýší se počet osob v poproduktivním věku (65 a více let), v letech 2015 - 2030 přibližně o 5,7 tis.

 Hlavní problémy vyplývající z tendencí budoucího vývoje obyvatelstva města, na jejichž řešení je
třeba zaměřit pozornost, jsou:


Hrozba poklesu celkového počtu obyvatel včetně počtu obyvatel v produktivním věku v důsledku
nízké porodnosti a nedostatečné reprodukci populace přirozenou měnou (počty zemřelých
převyšující počty narozených);



nárůst počtu a podílu osob v poproduktivním věku, zvláště počtu seniorů v pokročilém věku;



nerovnoměrná věková skladba dětí a mládeže. (Plzeň, 2016)

Je nutné si uvědomit, že ukazatele zdravotního stavu celkově ukazují vliv genetické dispozice, životního
stylu vázaného často k zaměstnání, potencující vliv životního prostředí, historii profesní i osobní a dále také
poukazují na účinnost primární, sekundární či terciární prevence.
2.1.3

Klimatické poměry

Město Plzeň leží dle Quitta (1971) v mírně teplé klimatické oblasti MT11, která ve východní části okrajově
zasahuje do klimatické oblasti MT10. Charakteristiky jednotlivých klimatických oblastí jsou uvedeny
v následující tabulce Tab. 2.
Tab. 2

Charakteristiky klimatických oblastí ČR dle Quitta (1971)

Číslo oblasti

MT11

MT10

40 až 50

40 až 50

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

140 až 160

140 až 160

Počet mrazových dnů

110 až 130

110 -130

Počet ledových dnů

30 až 40

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

17 až 18

17 až 18

Průměrná teplota v dubnu

7 až 8

7 až 8

Průměrná teplota v říjnu

7 až 8

7 až 8

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

90 až 100

100 až 120

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 až 400

400 až 450

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 250

200 až 250

50 až 60

50 až 60

120 až 150

120 až 150

40 až 50

40 až 50

Počet letních dnů

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných
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2.1.4

Ovzduší

V současné době lze za největšího původce znečištění ovzduší ve městě označit automobilovou dopravu. Je
to především dálniční obchvat D5 a hlavní intravilánové komunikace I/20, I/26, I/27, které prochází centrem
města. Jedním z významných faktorů snižování vlivu individuální automobilové dopravy je rozvinutý systém
městské hromadné dopravy, kde cca 2/3 přepravní kapacity je uskutečněno prostředky s elektrickými
pohony.
Dalšími významnými emisními zdroji jsou lokální vytápění tuhými palivy, průmyslové areály, energetické
a technologické zdroje a volné plochy umožňující opětovné zvíření sedimentovaných částic. Velkým
problémem je rovněž těžba (kamenolom Dubová hora u Litic).
Nejvýznamnějšími emisními zdroji na území města Plzně jsou Plzeňská teplárenská, a.s. a Plzeňská
energetika a.s., jež tvoří základ centrálního zásobování teplem města. Z hlediska vlivu na imisní situaci tyto
emisní zdroje však nejsou dominantní, naopak lze tyto zdroje chápat jako významná kompenzace vlivu
lokálního vytápění.
Významný vliv na kvalitu ovzduší mají rovněž aktuální meteorologické podmínky. Město Plzeň se rozprostírá
v mělké pánvi soutoku čtyř řek. Dno a svahy údolí mohou za určitých podmínek podporovat vznik
tzv. teplotních inverzí a s tím související zhoršené rozptylové podmínky.
Město Plzeň vlastní 5 stacionárních a jednu mobilní měřicí stanici kvality ovzduší. Tyto stanice spravuje
Správa informačních technologií města Plzně a provozuje Český hydrometeorologický ústav (rozmístění
stanic je znázorněno na Obr. 3). Tyto stanice měří kontinuálně základní znečišťující látky, jež mají dle
legislativy stanoveny imisní limity. Jejich měřicí program byl v letech 2010 až 2012 doplněn o měření
jemných frakcí suspendovaných částic PM2,5 a PM1. V roce 2017 proběhla obměna části městských stanic
měřících koncentrace SO2, NO2, CO a O3. Mimo městské stanice je v Plzni také provozována 1 stanice ČHMÚ
a 1 stanice Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.

Obr. 3

Měřící stanice na území města Plzně, stanice Skvrňany a Bory nejsou v současnosti v provozu
(Plzeňský kraj, 2012 a ČHMÚ, 2018)
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Imisní situace se od začátku století na území města Plzně výrazně nezměnila a má mírně klesající, či spíše
stagnující tendenci. Mnohem výraznější variabilitu koncentrací lze sledovat v rámci kalendářního roku, kdy
dochází k vzájemnému vlivu sezónnosti emisních zdrojů (vytápění v zimě, chod města o letních prázdninách
apod.) a rozdílných rozptylových podmínek během ročních období. Vzhledem k téměř vyčerpanému
potenciálu ekologizace velkých stacionárních emisních zdrojů, významné snížení imisních koncentrací
znečišťujících látek nelze očekávat. Potenciál ke snížení škodlivin v ovzduší je spíše v oblasti lokálních
topeništích a v automobilové dopravě.
Průměrná imisní koncentrace PM10 za posledních deset let, její trend a tendence jsou zobrazeny na
následujícím obrázku (Obr. 4).

Zdroj dat: ČHMÚ
Obr. 4

Průběh a trend imisní koncentrace PM10 v Plzni – průměr (Plzeň, 2016)

Území města Plzně je zařazeno již několik let mezi oblasti s překročenými imisními limity. Zákon o ochraně
ovzduší stanovuje imisní limity pro vybrané znečišťující látky bez dalšího rozlišení na imisní a cílové imisní
limity (Tab. 3).
Tab. 3.

Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení

Znečišťující látka
SO2
NO
CO
Benzen
Částice PM10
ČásticePM10

Doba průměrování
1 hodina
24 hodin
1 hodina

Imisní limit

Max. počet překročení

-3

24

-3

3

-3

18

350 µg.m
125 µg.m
200 µg.m

-3

0

-3

1 kalendářní rok

40 µg.m

maximální denní
1)
osmihodinový průměr

10 mg.m

0

1 kalendářní rok

5 µg.m

-3

0

24 hodin
1 kalendářní rok

-3

35

-3

0

-3

0

-3

0

50 µg.m
40 µg.m

Částice PM2,5

1 kalendářní rok

25 µg.m

Pb

1 kalendářní rok

0,5 µg.m

Dle Programu zlepšování kvality ovzduší Zóna Jihozápad – CZ03) je prioritní oblastí pro snižování znečištění
právě město Plzeň, opatření ke snižování imisní zátěže je ale nutné směřovat na území celého kraje (MŽP,
2017).
Důvodem je především dlouhodobé překračování imisního limitu pro průměrné roční koncentrace
benzo[a]pyrenu a v některých letech překračování limitní hodnoty pro 24hodinové koncentrace
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suspendovaných částic PM10, především v zimních měsících. Z hlediska 5letého průměru jsou překračovány
pouze imisní limity pro roční koncentrace benzo(a)pyrenu (viz Obr. 5 a Obr. 6). Průměrné roční koncentrace
imisí polétavého prachu na území města Plzně se dle výsledků měření prováděných Českým
hydrometeorologickým ústavem (dále také jen „ČHMÚ“) dlouhodobě drží pod úrovní stanovených imisních
limitů. Imisní limity pro další znečišťující látky také nejsou překračovány.

Obr. 5

Překročení imisních limitů benzo(a)pyrenu [ng.m-3] na území města Plzně v období 2012 - 2016
(data: ČHMÚ, 2017)
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Obr. 6

Překročení imisních limitů benzo(a)pyrenu [ng.m-3] na území města Plzně v roce 2016 (data:
ČHMÚ, 2017)

V budoucnu se očekává zaměření na jemnější frakce suspendovaných částic PM. Již dnes jsou městské
stanice vybaveny analyzátory pro měření jak PM10 a PM2,5 tak i do budoucna měřením jemné frakce PM1
(Plzeň, 2016)
2.1.5

Příroda a krajina

2.1.5.1 Velkoplošná zvláště chráněná území
Na území města nezasahuje žádné velkoplošné zvláště chráněné území.
2.1.5.2 Maloplošná zvláště chráněná území
Maloplošných zvláště chráněných území bylo v dotčeném území vyhlášeno celkem sedm, a to v kategoriích
přírodní rezervace (PR) a přírodní památka (PP).


PR Kamenný rybník



PR Petrovka



PR Zábělá



PP Doubí



PP Kopeckého pramen



PP Čertova kazatelna



PP Malesická skála

Kromě výše uvedených typů chráněných území jsou vyhlašovány i památné stromy. Chráněny jsou též
jednotlivé vzácné druhy rostlin a živočichů.
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2.1.5.3 Přírodní parky
Přírodní park je obecně chráněné území podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
V přírodním parku jsou omezeny činnosti, které by mohly vést k rušení, poškození nebo k zničení
dochovaného stavu území, cenného pro svůj krajinný ráz a soustředěné estetické a přírodní hodnoty. Území
přírodních parků jsou z hlediska ochrany přírody a krajinného rázu oproti okolí nadprůměrně hodnotná
a plní hlavně významné ekologické a rekreační funkce. Na území města Plzně byl vyhlášen Přírodní park
Horní Berounka.
Přírodní park Horní Berounka představuje pás o šířce asi 2 km při obou březích řeky Berounky od kostela
sv. Jiří v Plzni při soutoku Úslavy s Berounkou až po Zvíkovec. Zahrnuje části území okresů Plzeň-město,
Plzeň-sever a Rokycany.
Cílem ochrany je snaha o zachování ekologicky stabilního harmonického přírodního prostředí a specifického
krajinného rázu se soustředěnými významnými přírodovědnými a estetickými hodnotami, usměrnění
živelného vývoje a rekreačních aktivit.
Kaňonovité údolí Berounky je zaříznuté v tvrdých spilitech, drobách a břidlicích až do hloubky cca 35 m.
Vyskytují se tu prameny dosud čisté, zdravotně nezávadné vody. Vyskytuje se zde široké spektrum
rostlinných společenstev od přirozených na výchozech spilitových skal nad Berounkou přes druhově
poměrně bohaté polokulturní louky a břehové porosty, přirozené suťové lesy a dubohabrové háje až po
člověkem silně ovlivněné a uměle založené lesní porosty. Na témže svahu se vyskytuje i několik
klimatovegetačních stupňů. Porosty na svazích patří k ukázkám poměrně přirozených lesů s převahou dubu
a habru. Charakteristická je pestrost vegetačních druhů ekologicky rozdílných (s kontinentální až
oceanickou tendencí) a výskyt význačných druhů pro přirozené cenosy dnes již vzácných, druhů ohrožených
až chráněných Území je útočištěm četných druhů živočišných, vzácných i chráněných (mloka skvrnitého,
raka, vydry, výra, volavky, v zimním období při zámrazu okolních rybníků i labutí, kachen aj.). Územím
prochází osy nadregionálního biokoridoru systému ekologické stability a jsou zde vymezena regionální
biocentra Svatý Jiří a Háj. (Plzeň, 2018)
2.1.5.4 Významné krajinné prvky (VKP)
Součástí cenných částí přírody jsou v Plzni také významné krajinné prvky (VKP), kterými jsou ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, která utvářejí její typický vzhled nebo přispívají
k udržení její ekologické stability (např. ze zákona lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy),
ale i vybrané charakteristické antropogenní prvky krajiny - nádrže ad.). Dále jimi mohou být jiné části
krajiny, které orgán ochrany přírody zaregistruje (např. mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé
travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy).
Významné krajinné prvky registrují pověřené obecní úřady, tedy Magistrát města Plzně, který současné
době registruje 70 významných krajinných prvků (Tab. 4). (Plzeň, 2018)
Tab. 4
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Soupis registrovaných VKP ve městě Plzni

Reg. číslo
8401
8402
8301
9305
9301
8403
9403
9303
9306
9402

Název
Park u nové Fakultní nemocnice
Prameny v Pramenní ulici
Bolevecký hřbitov
Malé Košutské jezírko
Park u jezírka Košutka
U všech svatých
Lochotínský park
Park Horní Lochotín
Centrální park Lochotín
Zoologická a botanická zahrada

Prostředí
park
prameniště
hřbitov
jezírko
park a jezírko
hřbitov
park
park
park
zahrada

Městská část
Plzeň 1
Plzeň 1
Plzeň 1
Plzeň 1
Plzeň 1
Plzeň 1
Plzeň 1
Plzeň 1
Plzeň 1
Plzeň 1
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Č.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Reg. číslo
8304
8302
9401
9304
9404
8603
7702
8501
8503
8505
8502
8506
7602
7701
7502
8602
8601
9601
9604
8604
9602
9603
9405
0501
9504
9501
8703
9503
9502
7403
8504
7402
7503
7504
7401
7404
7302
6401
6402
7501
7301
0402
1301
1401
0303
0401
0701

Název
Bývalý Židovský hřbitov
Roudenské lomy
Bývalá Klotzova zahrada
Strž u Zámečku
Viničné terasy
Hradiště
Mokřad na Černickém potoce - J část
Mikulášský hřbitov
Papírenský park
Park na Jiráskově náměstí
Park na Mikulášském náměstí
Chvojkovy lomy
Stráň V závrtku
Mokřad na Černickém potoce - S část
Na vyhlídce
Park a stráň nad Úhlavou
Velká Homolka
Borský park
Luftova zahrada
Meditační zahrada
Tyršův sad
Doudlevecký hřbitov
Park Křimická
Skvrňanský hřbitov
Alej v Kaplířově ulici
Parkové úpravy na Masarykově náměstí
Mez severně od Radobyčic
Parkové úpravy na náměstí Míru
Park na náměstí Českých bratří
Park v Homolkách
Lobezký park
Hřbitov U sv. Jiří
Ústřední hřbitov
Židovský hřbitov
Park Potoční
Park Habrmannovo náměstí
Alej k papírně
Hrádecká Homolka
Remíz u Újezda
Zaklesnutý meandr u Lobez
Stráň západně od Chlumu
Mokřad u Ovčína
Křimický hřbitov
Parčík u Lobkowiczké hrobky
Zámecký park v Křimicích
Dolov
Litický hřbitov

Prostředí
hřbitov
výrazný morfologický tvar
zahrada
výrazný morfologický tvar
výrazný morfologický tvar
výrazný morfologický tvar
mokřad
hřbitov
park
park
park
park
výrazný morfologický tvar
mokřad
výrazný morfologický tvar
park
park
park
zahrada
zahrada
sad
hřbitov
park
hřbitov
alej
zeleň v centrální části města
mez
zeleň v centrální části města
park
park
park
hřbitov
hřbitov
hřbitov
park
park
alej
lesní porost v zemědělské krajině
remíz
výrazný morfologický tvar
výrazný morfologický tvar
mokřad
hřbitov
parčík
park
sad
hřbitov

Městská část
Plzeň 1
Plzeň 1
Plzeň 1
Plzeň 1
Plzeň 1
Plzeň 2
Plzeň 2
Plzeň 2
Plzeň 2
Plzeň 2
Plzeň 2
Plzeň 2
Plzeň 2
Plzeň 2
Plzeň 2
Plzeň 2
Plzeň 2
Plzeň 3
Plzeň 3
Plzeň 3
Plzeň 3
Plzeň 3
Plzeň 3
Plzeň 3
Plzeň 3
Plzeň 3
Plzeň 3
Plzeň 3
Plzeň 3
Plzeň 4
Plzeň 4
Plzeň 4
Plzeň 4
Plzeň 4
Plzeň 4
Plzeň 4
Plzeň 4
Plzeň 4
Plzeň 4
Plzeň 4, Plzeň 2
Plzeň 4
Plzeň 5
Plzeň 5
Plzeň 5
Plzeň 5
Plzeň 5
Plzeň 6
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Č.
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Reg. číslo
0702
0304
0305
0301
0302
8802
8801
7801
8702
8701
8705
0306
1701

Název
Hrad v Liticích
Radčický hřbitov
Starý úvoz
Radčická cihelna
Terasy nad Radčicemi
Mokřad v Hačkách
Černický hřbitov
Koridor na Dolejším Černicku
Alej ke Kačí louži
Stráň u Černického mlýna
Terasy u Černického hřbitova
Zámecký park v Malesicích
Remíz ve Lhotě

Prostředí
výrazný morfologický tvar
hřbitov
mez
zeleň v zemědělské krajině
meze
mokřad
hřbitov
mez
alej
výrazný morfologický tvar
výrazný morfologický tvar
park
remíz

Městská část
Plzeň 6
Plzeň 7
Plzeň 7
Plzeň 7
Plzeň 7
Plzeň 8
Plzeň 8
Plzeň 8
Plzeň 8
Plzeň 8
Plzeň 8
Plzeň 9
Plzeň 10

2.1.5.5 Územní systémy ekologické stability krajiny (ÚSES)
V současné době postupně probíhá aktualizace ÚSES nadregionální úrovně, regionální úrovně dle Zásad
územního rozvoje Plzeňského kraje (viz Obr. 7) a místní úrovně v Územním plánu Plzeň (dále také jen
„ÚPP“). Nižší úrovně přebírají do systému i vyšší úrovně.
Realizace dosud chybějících částí jsou vázány zpravidla na komplexní pozemkové úpravy, při kterých
dochází k soustředění městských pozemků na tyto plochy ve veřejném zájmu. Při nedostatku městských
pozemků v daném katastrálním území ale zůstává jen u proklamovaného doporučení vlastníkům
(např. zatravnit pásy podél říčních toků). Travní porosty a ostatní krajinná zeleň (remízky, skupiny a solitéry
stromů, liniové porosty atd.) spravuje také Správa veřejného statku města Plzně (dále také jen „SVSMP“),
potřebné zásahy a realizace zadává příslušným firmám, hospodářské plochy pronajímá k zemědělské
výrobě. Konkrétní agrotechnické postupy vedoucí k udržitelnému zemědělskému hospodaření jsou však
zatím zcela nevymahatelné. I tato oblast by s narůstajícími plochami zeleně a zájmem o revitalizaci řek
a jejich břehů (břehové porosty) zasloužila jistou formu hospodářského plánu.

Obr. 7

Vymezení ÚSES (zeleně) na území města Plzně (modrá hranice) dle Zásad územního rozvoje
Plzeňského kraje. (Plzeňský kraj, 2018)
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2.1.5.6 Péče o chráněné živočichy
Praktická ochrana živočichů je provozována občanskými sdruženími. Jedná se o Záchrannou stanici
živočichů v Plzni na Doubravce provozovanou sdružením Dobrovolný ekologický spolek a ochrana ptactva
(DES OP), který vznikl v roce 1992.
DES OP pečuje o poraněné a jinak handicapované volně žijící živočichy (odchyt, převzetí, veterinární
vyšetření i ošetření, následná léčba a zpětný návrat do volné přírody, případně zajišťuje další existenci všech
druhů volně žijících živočichů, poraněných či jinak handicapovaných).
2.1.5.7 Invazní druhy
Specifickou problematikou v obecné ochraně rostlin a živočichů je problematika invazních druhů, tedy těch
druhů, jejichž introdukce a/nebo šíření ohrožuje biologickou diverzitu. Negativním působením je pronikání
do „přirozených“ společenstev a potlačování původních druhů, následně dochází k rozvrácení společenstva
a často tento proces končí vznikem silně pozměněných (v extrémních případech monocenózních)
společenstev, která jsou výrazně druhově ochuzena. Dalším negativem jsou zdravotní rizika invazních
rostlin, které mohou obsahovat jedovaté, nebo fototoxické látky, případně silné alergeny. Z celkového
počtu 1 454 nepůvodních druhů rostlin a 595 druhů nepůvodních druhů živočichů vyskytujících se na území
České republiky je za invazní považováno 61 druhů rostlin a 113 druhů živočichů. (AOPK ČR, 2017)
V případě zájmového území, např. přímo v EVL Plzeň – Zábělá byl zaznamenán výskyt invazivních druhů:
norek americký (Neovison vison), křídlatka japonská (Reynoutria japonica), netýkavka žláznatá (Impatiens
glandulifera), n. malokvětá (I. parviflora), trnovník akát (Robinia pseudacacia), dub červený (Quercus rubra)
a štětinec laločnatý (Echinocystis lobata). (AOPK, 2017)
2.1.5.8 Natura 2000
Do zájmového území města Plzeň nezasahují žádné ptačí oblasti (PO). Přímo na území města – v její severní
okrajové části podél řeky Berounky – se nachází 1 evropsky významná lokalita (EVL): EVL Plzeň – Zábělá.
V okolí Plzně se v EVL Plzeň - Zábělá jedná o nejzachovalejší porosty dubohabřin, suťových lesů a skalních
společenstev (L3.1, L4, S1.1, T3.2). Řeka má v této lokalitě přirozený charakter. Poříčí má pestrou
geomorfologii, vegetaci i dynamiku, což je umožněno neregulovaným tokem řeky (M6, M4.1, M1.4, T1.1).
Také je zde potvrzen a zaznamenán výskyt vzácných druhů rostlin a ptáků: výr velký (Bubo bubo), žluna šedá
(Picus canus), datel černý (Dryocopus martius), kormorán velký (Phalacrocorax carbo) - nocoviště na
zimovišti, lejsek bělokrký (Ficedula albicollis). Z entomofauny je zde významným druhem páchník hnědý
(Osmoderma eremita), který zde tvoří početnou populaci.
Jižně ve vzdálenosti cca 2 km od jižního okraje města Plzeň se nachází EVL Dobřany. Další EVL nebo PO ve
větší blízkosti města se nenacházejí. Lokalizace chráněných území a území soustavy Natura 2000 je uvedena
na následujícím obrázku (Obr. 8).
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Obr. 8

Zvláště chráněná území ve městě Plzeň (AOPK, 2017)
2.1.6

Staré ekologické zátěže, brownfields

Za starou ekologickou zátěž se považuje závažná kontaminace horninového prostředí, podzemních nebo
povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti (zejména se
jedná např. o ropné látky, pesticidy, PCB, chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod.). Tento
stav závažný stav byl způsobem používáním k životnímu prostředí nešetrných, ale ve většině případů
povolených technologií a chemických látek. Nejedná se o produkt současných činností ani současných
havarijních stavů. Ve městě Plzni je většina ekologických zátěží již z větší části vyřešena.
ČERNÉ SKLÁDKY
Problematika nezákonného ukládání odpadů je stále aktuální. Z černé skládky se mohou uvolňovat škodlivé
a jedovaté látky do půdy, vody i ovzduší a mohou tak ohrožovat své okolí. Čistota města se od roku 1998,
kdy je odborem životního prostředí MMP sledován průběžně úklid černých skládek, výrazně zlepšila a řada
míst jejich opakovaného výskytu zůstává trvale čistá. I přes veškeré úsilí městských obvodů a SVSMP jsou
stále na území města v některých obtížně přístupných místech (např. v okolí zahrádkářských koloniích, na
březích řek, podél silnic, na periferii, u opuštěných staveb, ale i uprostřed lesa) černé skládky nadále
rozšiřovány. Pro ztíženou přístupnost těchto lokalit a neustálý přísun odpadu je pravidelná likvidace
takových skládek problematická.
Černé skládky a nedostatečná čistota veřejných prostranství se však mohou objevit i v zastavěné části
města např. na sídlištích. Jejich existence tak přímo závisí na chování konkrétních vlastníků a uživatelů
sousedních pozemků, ale i systémovém řešení sběru odpadu, a to zejména velkoobjemového
a biologického. (Plzeň, 2016)
2.1.7

Odpady

Produkce odpadů statutárního města Plzně, bez materiálů předávaných ke zpětnému odběru činila v roce
2015 přibližně 1 899 tun nebezpečného odpadu (dále jen „NO“) a více než 61 046 tun ostatního odpadu.
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Směsný komunální odpad (dále také jen „SKO“) měl v roce 2015 největší produkci (45 517 tun). Následovala
produkce biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen „BRKO“) (4 087 tun), odděleně
shromažďované odpady papíru, plastů a skla (celkově téměř 7 267 tun) a objemný odpad (2 113 tun).
V roce 2015 činila celková produkce odpadů města 376 kg na obyvatele, z toho produkce komunálního
odpadu (dále jen „KO“) jako celku (včetně vytříděných obalů podskupiny 15 01 a vykoupených surovin)
358 kg na obyvatele.
Hlavní podíl NO mají jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné látky (1 675 tun), vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné
látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 (511 tun), vyřazená zařízení obsahující
chlorofluorouhlovodíky (151 tun), stavební materiály obsahující azbest (150 tun), barvy, tiskařské barvy,
lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky (20 tun), jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují
nebezpečné látky (19 tun) a obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné (19 tun). V roce 2015 činilo shromážděné množství NO 2 562 tun (včetně zpětně odebraných
výrobků), tedy přibližně 15 kg na obyvatele (z toho činí 4 kg na obyvatele materiály odevzdané v režimu
zpětného odběru). Celkové množství komunálních NO činilo v roce 2015 celkem 690 tun.
Přehled separovaného odpadu v letech 2011 – 2015 je znázorněn na Obr. 9.

Obr. 9

Separovaný sběr obce v období 2011 – 2015 [t]

Množství hlavních odděleně shromažďovaných využitelných složek odpadů plastů a skla vzrůstá (u skla
zaznamenán v roce 2015 pokles). U papíru je zaznamenán dlouhodobý meziroční pokles. Produkce
objemného odpadu zaznamenala v roce 2014 meziroční nárůst. (POH Plzeň, 2016)
Likvidace komunálních odpadů je v současné době řešena především jejich skládkováním. Skládka odpadů
Chotíkov se nachází v okrese Plzeň - sever, na katastrech obcí Chotíkov a Kůští (Město Touškov). Od 1. ledna
2004 je skládka Chotíkov provozována společností Plzeňská teplárenská, a.s. V oblasti využití komunálního
odpadu společnost Plzeňská teplárenská uvedla do provozu zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO)
v areálu skládky u obce Chotíkov. Vyrobené teplo o výkonu 22 MWt bude dodáváno do Plzně novým
horkovodním přivaděčem, který bude propojen se soustavou CZT v oblasti Košutky.
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V souvislosti s očekávaným zpřísněním požadavků týkající se nakládání s komunálními odpady chybí systém
nakládání s BRKO. V současné době v okolí Plzně pracuje kompostárna na skládce Vysoká, která odebírá
biomasu ke zpracování. Další kompostárna je provozována na skládce Chotíkov.
Sběr využitelných dalších složek komunálních odpadů je na území města organizován pomocí stanovišť
se sběrnými nádobami na veřejně přístupných místech a sítě sběrných dvorů. Jednotlivé sběrné nádoby
jsou určeny pro papír, plast, sklo, nápojové kartony, biologicky rozložitelný odpad, elektroodpad, obnošené
šatstvo. Na území města je pravidelně prováděn svoz velkoobjemových kontejnerů. V současné době
se nachází ve dvou největších městských obvodech (MOP2 a MOP3) 7 stanovišť s podzemními kontejnery.
V největších městských obvodech MO P1 – 4 byla dobudována síť sběrných dvorů, takže v současné době je
jich celkem 8 (1 v MO Plzeň 1, 2 v MO Plzeň 2 - Slovany, 4 v MO Plzeň 3 a 1 v MO Plzeň 4). Kromě toho jsou
určena sběrná místa pro objemné a někdy i nebezpečné odpady a organizují se svozové dny. Na území
města se nacházejí třídící a překládací stanice odpadů.
Předcházení vzniku odpadů je především úlohou ekologické a společenské výchovy a osvěty. Statutární
město Plzeň obecně přispívá k předcházení přechodu nebezpečných složek do směsných a objemných KO
spoluprací se systémy zpětného odběru, kterým jsou předávány upotřebené výrobky. Konkrétně má město
uzavřenou smlouvu s kolektivními systémy ASEKOL a.s. (zabývá se zpětným odběrem drobného
elektrozařízení z kanceláře či domácnosti), ELEKTROWIN a.s. (zajišťuje zpětný odběr domácích spotřebičů,
elektrických nástrojů a nářadí) a EKOLAMP s.r.o. (zabezpečuje ekologické nakládání s vysloužilými
osvětlovacími zařízeními). Ve městě je také organizován sběr použitého šatstva a jiného textilu, který
občané mohou předávat do kontejnerů na textil, jež jsou umístěny na území města.
2.1.8

Voda

Plzeň se svými toky náleží povodí Labe, úmoří Severního moře. Město leží na čtyřech řekách s jejich
postupnými soutoky: Úhlavy s Radbuzou v Doudlevcích, Radbuzy se Mží v centru města ve Štruncových
sadech a Úslavy s Berounkou U sv. Jiří v Doubravce, Plzeňskou kotlinu pak opouští spojený tok Berounka.
Vlastní vodní toky, včetně jejich údolních niv představují jedinečnou říční krajinu ve městě a v některých
úsecích si uchovaly svůj přirozený přírodní charakter. V tomto pojetí jsou údolní nivy s vodními toky
respektovány jako říční lokality a jsou chráněny územním plánem města jako nezastavitelná území.
Probíhající revitalizace v okolí řek a jejich větší zpřístupňování vytváří zázemí pro odpočinek a krátkodobou
rekreaci obyvatel města.
Z vodních ploch je nejvýznamnější bolevecká rybniční soustava a přehradní nádrž České údolí na Radbuze.
Pro rekreaci obyvatel Plzně je důležitá i přehradní nádrž Hracholusky a potenciálně i vodní nádrž vzniklá
zatopením lomu Ejpovice řekou Klabavou.
Vodní toky a nádrže na území města jsou znázorněny na následujícím obrázku (Obr. 10).

17-R-21
únor 2018

38

Vyhodnocení koncepce
Strategický plán města Plzně

Obr. 10 Útvary povrchových vod na území města Plzně (data: Dibavod, 2017)
2.1.8.1 Jakost vod
Jakost vody uvedených velkých páteřních vodních toků prodělala v posledních desetiletích vývoj, který
znamenal výrazné zlepšení v tradičních ukazatelích jakosti vody (organické znečištění, obsah živin či ropných
látek, detergentů a těžkých kovů). Zlepšení je především důsledkem lepšího nakládání s odpadními vodami
po r. 1989 (tzv. bodové zdroje). Snížení koncentrace dusičnanových iontů nastalo důsledkem snížení dávek
dusíkatých hnojiv aplikovaných na zemědělskou půdu opět po r. 1989. Tento trend je znázorněn v grafech
na Obr. 11. Z grafu týkajícího se fosforu je vidět dramatické zlepšení čištění odpadních vod u měst a obcí po
roce 1999. Koncentrace dusičnanového dusíku dobře ilustruje vývoj zemědělského hospodaření, které
zaznamenalo snížení dávek umělých hnojiv.

Obr. 11 Vývoj průměrných ročních koncentrací sloučenin fosforu a dusičnanového dusíku na příkladu
řeky Úhlavy v profilu Doudlevce (odběr vody vodárnou). (Plzeň, 2016)
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V povodí plzeňských řek však stále převládá intenzivní zemědělské hospodaření, které má za následek
zejména splavování erozního materiálu do vodních toků (následné zazemňování rybníků a přehradních
nádrží) a snížení retenční kapacity půd pro vodu. Pro město Plzeň to znamená podporu projevů 12 povodní
i sucha. Velmi důležité je i vyplavování širokého spektra pesticidních látek, které je rizikem především při
vodárenském využívání vodních toků (Úhlava).
Nejlepší jakost vody má řeka Mže, a to především vlivem samočistících procesů působících v nádrži
Hracholusky a také vlivem čištění odpadních vod v sídlech (např. město Touškov). Negativně působí vnos
znečištění Vejprnickým potokem.
Obdobně dobrou jakostí vody se vyznačuje i řeka Úhlava, která je ovšem podstatně více znečištěna
pesticidními látkami, zejména tzv. triazinovými herbicidy. Příčinou je způsob zemědělského hospodaření,
který je zcela neadekvátní vodárenskému využívání Úhlavy a je udržován stávající zemědělskou dotační
politikou a obecně i regulací zemědělského sektoru.
Radbuza je pod silným vlivem emisí fosforu (nejdůležitější živiny) z bodových zdrojů znečištění (města
a obce). Projekt Čistá Radbuza byl sice pro kvalitu vody obecně přínosem, ale nové čistírenské kapacity byly
budovány bez odstraňování fosforu. Proto je i jakost vody v rekreační nádrži České údolí k rekreaci
nevhodná a využití této vody jako havarijního zdroje pitné vody pro město Plzeň by v případě realizace bylo
technologicky náročné.

Řeka Úslava je ovlivněna četnými vysoce úživnými rybníky ve svém povodí, takže po celé vegetační období
unáší velké množství planktonu (vegetační zákal). Vzhledem k využívání území města Plzně je jakost vody
velmi dobrá z pohledu pobytu obyvatel na nábřežích, a je vhodná i k zavlažování městské zeleně či ke
kropení ulic.
Řeka Berounka byla v minulosti velmi silně znečištěným zapáchajícím vodním tokem. V současnosti je jakost
vody v Berounce pod Plzní v důsledku velmi dobře fungující čistírny odpadních vod poměrně dobrá, a to i ve
srovnání s poměry v jiných městech. Aktuálně nejdůležitějším faktorem ohrožujícím jakost vody v Berounce,
a to včetně života rybí obsádky, je nárazový vstup znečištění s odlehčovanými dešťovými vodami. Při
intenzivnější, byť i krátkodobé, srážkové činnosti se dostává do Berounky velké množství látkového
znečištění zejména organického původu z odlehčovacích komor přetížené jednotné kanalizace. Následně
dochází v bukoveckém nadjezí k vyčerpání kyslíku bakteriálním rozkladem a k úhynu ryb. Poslední velký
úhyn byl zaznamenán v červenci 2013 (3 t uhynulých ryb). Situaci v současnosti řeší systém umožňující
operativně zvýšit průtok vody na odtoku z nádrže České údolí, který znečištění z nadjezí „odnese“ a sníží
pravděpodobnost úhynu ryb. Toto řešení ale znamená, že nevyhovující hospodaření s dešťovými vodami na
území města (zpevněné plochy) musí být „řešeno“ odvedením dalšího objemu vody z okolí města (snížení
hladiny v nádrži), přičemž je uniklé znečištění pouze transportováno níže po Berounce, kde komplikuje
rekreační využívání tohoto toku. Kyslíkové poměry a vývoj jakosti vody v Berounce pod Plzní (ukazatel BSK5)
jsou uvedeny níže (viz Obr. 12).

17-R-21
únor 2018

40

Vyhodnocení koncepce
Strategický plán města Plzně

Průměrné roční koncetrace lehce rozložitelných organických látek a hlavní vlivy na intenzitu znečištění, amoniakálního
dusíku a sloučenin fosforu. Červená čerchovaná čára indikuje úroveň tzv. normy ekologické kvaliy (NEK pro běžné
povrchové vody dle aktuálně platné legislativy).

Obr. 12 Vývoj znečištění Berounky (jez Bukovec pod Plzní).

V Plzeňském kraji byla dle Zprávy o životním prostředí v Plzeňském kraji (MŽP, 2014) v období 2013 – 2014
jakost vody ve vodních tocích klasifikována nejčastěji III. třídou. Střední tok Úhlavy a dolní tok Úslavy byl
hodnocen IV. třídou. Jakost povrchových vod v Plzeňském kraji pro období 2013 – 2014 je znázorněna na
Obr. 13 níže. (MŽP, 2014)
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Obr. 13 Jakost vody v tocích Plzeňského kraje v období 2013 – 2014 (MŽP, 2014)
KOUPACÍ VODY
Z pohledu koupání je po většinu letního období vhodná voda řeky Mže, naproti tomu zcela nevhodná je
voda řeky Radbuzy, málo vhodná až nevhodná je Úslava a Úhlavu nelze na území města ke koupání využívat
kvůli ochrannému pásmu vodárenského zdroje. (Plzeň, 2016)
V rámci monitoringu koupacích vod bylo v Plzeňském kraji v koupací sezóně 2014 sledováno 32 lokalit.
Voda nebezpečná ke koupání byla zaznamenána v rybníku Hnačov, voda nevhodná ke koupání v rybníku
Valcha a zhoršené jakosti vody dosáhly přírodní biotop České údolí a lom-jezírko Košutka v Plzni
a koupaliště Planá u Mariánských Lázní (viz Obr. 14). (MŽP, 2014)

Obr. 14 Kvalita koupacích vod v Plzeňském kraji, koupací sezóna 2014 (MŽP, 2014)
Bolevecká rybniční soustava se jako celek vyznačuje velmi dobrou jakostí vody, což je způsobeno absencí
zdrojů znečištění v jejím povodí a také tím, že hospodaření na této soustavě je plně podřízeno požadavku
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na dobrou kvalitu vody (absence hnojení, krmení ryb jen v ojedinělých případech). Z pohledu rekreace je
nejdůležitější Velký bolevecký rybník (43 ha), kde byl v r. 2006 zahájen projekt ke zlepšení kvality vody.
Přehradní nádrž České údolí, která byla vybudována jako rekreační, svůj účel dlouhodobě neplní. Důvodem
je silné zatížení živinami (sloučeniny fosforu) s následným rozvojem sinicových vodních květů. Pro vytvoření
rekreační nádrže vhodné ke koupání je třeba zásadního zásahu do uspořádání celé lokality: obvedení
Radbuzy kolem rekreační části nádrže a vyřešení živinami bohatých usazenin. Projekt je v principu
realizovatelný. Obdobně rozsáhlý projekt již byl úspěšně realizován na vodní nádrži Brno. (Plzeň, 2016)
REVITALIZACE VODNÍCH TOKŮ
V letech 2008 - 2012 se Plzeň podílela na mezinárodním projektu Revitalizace nábřeží řek v urbanizovaném
prostoru (REURIS). V rámci projektu se zpracovaly základní komplexní studie jednotlivých řek a dále
navazující podrobnější studie jednotlivých lokalit. Záměry jsou koordinovány s koncepcí sportovně
rekreačních tras v údolích řek.
Na schopnosti krajiny zadržet vodu a uchránit následně životy a majetky lidí před ničivou silou záplav se
podílí i celková retenční schopnost příměstské krajiny a síť drobných 13 vodních toků. Každý vodní tok
i vodní plocha je také útočištěm pro vodní živočichy a rostliny a přispívá k druhové rozmanitosti přírody. Na
území města Plzně se nachází i mnoho bezejmenných drobných vodních toků, mnohdy pouze s občasným
průtokem, které tvoří mimo jiné koridory pro odvod velkých vod. Na zlepšení jejich současného stavu je
zaměřený Program revitalizace říčních systémů, který se zabývá obnovou a zlepšením vodního režimu
krajiny (zvyšování retenční schopnosti krajiny, zpomalování povrchového odtoku či likvidace nevhodně
provedených odvodňovacích soustav). (Plzeň, 2016)
2.1.8.2 Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod, vyhlašuje vláda
nařízením za chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). V chráněných oblastech přirozené
akumulace vod se v rozsahu stanoveném nařízením vlády limituje řada aktivit.
Území města Plzně neleží v CHOPAV.
2.1.8.3 Zranitelné a citlivé oblasti
Zranitelné oblasti jsou území, kde se vyskytují
a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž
koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo
b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází
nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody.
Západní a jižní část území města Plzně jsou součástí zranitelné oblasti, jedná se o část k. ú. Křimice,
Malesice, Plzeň, Litice u Plzně a Lhota u Dobřan.
Citlivé oblasti jsou vodní útvary povrchových vod,
a) v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti může dojít v důsledku vysoké koncentrace živin
k nežádoucímu stavu jakosti vod,
b) které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, v níž koncentrace
dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l, nebo
c) u nichž je z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem nutný vyšší stupeň čištění odpadních vod,
přičemž všechny povrchové vody na území České republiky vymezeny jako citlivé oblasti. (Cenia, 2017)
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2.1.8.4 Vodní hospodářství
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Zdrojem pitné vody je řeka Úhlava. Voda z řeky je upravována v úpravně vody Homolka s kapacitou
1000 l/s. Kapacita úpravny je dostatečná a po rekonstrukci a modernizaci, dokončené v r. 2016, je její stav
výborný. Odtud je voda distribuována vodovodní sítí ke spotřebitelům.
Užitková a průmyslová voda je získávána z řeky Mže. Jedná se o zásobování areálu Škoda (jímání pro
přípravu užitkové vody je v prostoru pod Zámečkem; Plzeňská teplárenská, a.s. (jímání pro přípravu
průmyslové vody je nad soutokem Mže s Radbuzou) Z Berounky je pak jímána voda pro potřeby Pivovaru
(jímání pro přípravu průmyslové vody je pod soutokem Mže s Radbuzou). Z podzemních zdrojů je jímána
voda pro potřeby Pivovaru.
Distribuční systém pitné vody je tvořen sítí vodovodních řadů, vodojemů a čerpacích stanic. Pro vyrovnání
rozdílu mezi kapacitou úpravny a špičkovými odběry vody a pro zajištění minimální rezervy v případě
podstatného zhoršení kvality vody v Úhlavě nebo poruchy na síti slouží akumulace ve vodojemech.
Základním problémem je řešení náhradního zdroje pitné vody.
Vodovodní síť města Plzně je rozdělena do tří základních tlakových pásem, uvnitř kterých jsou pomocí
čerpacích a redukčních stanic vytvořena další dílčí tlaková pásma. 100% akcií společnosti Vodárna Plzeň
vlastní město Plzeň. Vodovodní síť zásobuje 98% obyvatel města, veřejný vodovod chybí v některých
okrajových částech města, v Malesicích a Dolním Vlkýši, v oblasti Výsluní a Malé Homolky. V jižní části
města (Lhota, Litice, Černice, Slovany, Bručná, Hradiště, Koterov, Božkov) je problém s omezenou kapacitou
stávající sítě a vodárenský systém je třeba doplnit zejména s ohledem na budoucí rozvoj města. V severní
části města se tento problém týká částí Červený Hrádek a Švabiny. V těchto okrajových částech, ale
i rozvojových lokalitách důsledkem absence vodovodu dochází k nárůstu provizorních řešení. Jsou
budovány studny pro jednotlivé domy i pro velké rozvojové lokality, a proto hrozí nebezpečí zhoršení
hydrogeologických poměrů a omezení zásob podzemních vod.
Povodí řeky Úhlavy je poměrně intenzivně zemědělsky využíváno, přičemž ekologičnost zemědělských
postupů na mnoha místech neodpovídá vodárenskému využití Úhlavy. Důsledkem je v řadě dílčích povodí
snížená retenční kapacita zemědělské krajiny pro vodu i živiny. Dále je zde vysoká úroveň erozního ohrožení
a kontaminace vody pesticidními látkami. Tato otázka je zatím řešena pouze na lokální úrovni města, a to
investicemi do úpravny vody a protipovodňových opatření. Tím jsou sice řešena aktuální rizika, ale příčiny
tohoto stavu stále přetrvávají. Značný potenciál lze předpokládat u větší angažovanosti vedení města na
regionální úrovni – prosazování zodpovědného hospodaření v povodí Úhlavy (spolupráce se správcem
povodí – státní podnik Povodí Vltavy). (Plzeň, 2016)
ODPADNÍ VODY
Kanalizační síť města Plzně je převážně jednotná. Na centrální čistírnu odpadních vod (ČOV) se odvádí
společně vody splaškové, průmyslové a dešťové s tím, že při přívalových srážkových událostech část
ředěných vod přepadá v oddělovacích komorách do recipientů. Pouze v nově rozvíjejících se satelitních
lokalitách města se v současné době v rámci výsledků generelu odvodnění navrhuje a buduje kanalizace
oddílná. Důvodem je snaha zabránit přetěžování dolních úseků sítě a ČOV.
Nová ČOV II Plzeň byla postupně uvedena do provozu na přelomu let 1996 a 1997. Konečným návrhem byla
mechanicko-biologická čistírna s anaerobní stabilizací kalu, s biologickou nitrifikací a denitrifikací
a se zvýšeným biologickým odstraňováním dusíku a fosforu, systém R-AN-D-N.
Kanalizační systém rozděluje město z hlediska odvodnění na dvě výšková pásma, dolní, odvodňující nejníže
položené území při řece Mži až k soutoku s Radbuzou v rozloze cca 50 ha a horní, odvodňující zbývající část
města. Odvodněná plocha města činí 2 500 ha. Z celkového množství odváděných vod je 65 – 70 % vody
z průmyslových podniků.
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Kanalizační síť tvoří systém kanalizačních sběračů a uličních stok budovaný již od konce 19. století.
V souvislosti s rozvojem města byla pak neustále rozšiřována až do dnešní podoby. Na veřejnou kanalizační
síť je v současné době napojeno 96% obyvatel města.
Nevyhovující situace je zejména v městských částech Lobzy (oblast Rolnického náměstí), Koterov, Malesice
a Lhota, kde není kvalitní veřejná kanalizace vybudována a odkanalizování je řešeno převážně sítí s volnými
výustěmi přímo do vodního toku, nebo systémem bezodtokých jímek a septiků. Kanalizace chybí v oblasti
Výsluní a Malé Homolky. V povodí Roudenského sběrače je problém s jeho kapacitou, v současné době
se do něj nelze napojit (týká se oblasti Vinic a části Košutky).
2.1.8.5 Povodňová ochrana
Významným limitem území, který je nutné při rozvoji a využití území respektovat, jsou záplavová území.
V mapovém projektu města Plzně „Životní prostředí“ lze zobrazit kategorii „Zátopy“, která přehledně
zobrazuje výsledky povodňového modelu. Jedná se o vrstvy: Záplavová území, Rozliv povodně - Záplavová
území Q100, Q20 a Q5, (Neaktuální záplavové zóny a Qn) a Kategorie Povodňový model. Studie „Povodňový
model Plzeň – aktualizace 2010“ je stále doplňována a aktualizována. Ukázka webové aplikace je uvedena
na Obr. 15.
Zájmová oblast studie je vymezena říční sítí šesti toků, které se nacházejí v oblasti plzeňské aglomerace.
Jedná se o řeky Mži, Radbuzu, Úhlavu, Úslavu, Berounku a Vejprnický potok. Tento model kromě získání
mnoha potřebných a užitečných údajů o průběhu povodně na území města Plzně přináší i možnost prověřit
všechny budoucí nové stavby, u nichž se očekává významný vliv na průběh případné povodně, jako jsou
např. stavby mostů, liniových a jiných rozsáhlejších staveb nebo terénních úprav v záplavovém území.
Model tak bude mocným a hlavně prospěšným nástrojem pro územní plánování a pro povolování
jednotlivých staveb (významných z hlediska ovlivnění průběhu povodně) v záplavových územích.

Obr. 15 Ukázka vymezení záplavových zón v mapovém projektu „Životní prostředí“ (Plzeň, 2017)
Dále jsou záplavová území (pro Q100) a aktivní zóny záplavových území vykreslena v Územně analytických
podkladech obce s rozšířenou působností Plzeň - 4. úplné aktualizaci (rok 2016), Výkrese limitů v území.
Aktivní zóny záplavového území jsou části zastavěných území obcí a území určených k zástavbě podle
územních plánů, které při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku, čímž je tak bezprostředně
ohrožen život, zdraví a majetek lidí.
Povodňová problematika rovněž souvisí s problematikou změn klimatu. Do budoucna se předpokládá
nárůst četnosti výskytu a intenzity extrémních meteorologických jevů, mezi které patří nejen povodně, ale
také delší období sucha a nárůst teploty. Bude tedy nutné věnovat pozornost adaptacím na tyto změny,
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např. na vhodné úpravy vodního režimu v krajině, kdy je doporučováno jak zvyšování retence vody
v krajině, tak umožnění rozlivu povodňových vod. Také ve městech je nezbytné reagovat na potenciální
změny, zejména na zvyšující se teploty v rámci tepelných ostrovů měst.
Změna klimatu má pochopitelně vliv také na využití území pro cíle turistického ruchu, a to jak pozitivně
(např. zvyšování teploty vody pro koupání), tak i negativně (snižování počtu dnů se sněhovou pokrývkou,
destrukce infrastruktury cestovního ruchu v rámci projevů extrémních stavů počasí, zvyšování teploty ve
městech snižující zájem o tyto turistické cíle v letních měsících ad.
2.1.9

Geologie a surovinové zdroje

Město Plzeň náleží dle regionálního geologického členění geologické jednotce Českého masívu, který
se vyznačuje blokovou skladbou, jež je výsledkem zlomové tektoniky kadomského, hercynského
a alpínského cyklu. V rámci Českého masívu je zájmové území situováno do geologické oblasti středočeské.
Ta je od oblasti krušnohorské oddělena významným podkrušnohorským (litoměřickým) zlomem. Od oblasti
lugické je oddělena labským lineamentem. Východní hranice středočeské oblasti je vůči moravsko-slezské
oblasti skryta pod permokarbonskými sedimenty. Geologická stavba středočeské oblasti je dosti složitá.
Tvoří ji řada dílčích krystalinických jednotek budovaných metamorfovanými a magmatickými horninami
a jednotky sedimentárních hornin prostoupené horninami vulkanickými. (Reg. geologie ČR, 2017)
Na území města Plzně se nachází geologická památka Bílá Hora, která představuje ukázku styku
barrandienského proterozoika a karbonu plzeňské pánve. Horniny, které je zde možné nalézt, jsou fylit,
prachovec (siltovec), arkóza, pískovec, slepenec (konglomerát). (ČGS, 2017)
2.1.9.1 Chráněná ložisková území a dobývací prostory
Na území města Plzně, v částech Dolní Vikýš a Lhota u Dobřan, se nacházejí dvě chráněná ložiska
nerostných surovin, a to ložiska s jíly. U Litic se nachází dobývací prostor pro těžbu stavebního kamene
(ČGS, 2018)
2.1.10 Půda
Území města Plzně je z pedologického pohledu poměrně rozmanité. Zasahují sem všechny třídy ochrany
půd s tím, že plošně převažují půdy začleněné do I. třídy ochrany (nejvýznamnější). K nejběžnějším půdním
typům patří zejména v rovinatých oblastech velmi úrodná fluvizem modální, charakterizovaná velmi
příznivým vodním režimem (vhodné pro pěstování zeleniny). Dalším půdním typem je hnědozem modální,
patřící k nejlepším obilnářským půdám s vysokou agronomickou hodnotou. Dále se zde vyskytuje
i kambizem, jejíž kvalita a vlastnosti jsou velmi rozdílné, v závislosti na substrátu. Posledním zastoupeným
půdním typem je podzol s obecně celkově nenasyceným sorpčním komplexem, nepříznivým poměrem C:N
a zpravidla nízkou produkční schopností.
Půda je na území města Plzně převážně zemědělsky využívaná. V zájmovém území okresu města Plzně se
nacházelo k 31. 12. 2014 celkem 12 504 ha zemědělské půdy, z toho 8 918 ha půdy orné, 2 007 ha trvalých
travních porostů, 1 508 ha zahrad a 71 ha ovocných sadů. Lesních pozemků na nezemědělské půdě bylo na
území evidováno 6 553 ha a vodních ploch 612 ha. Další plochy představují zastavěné plochy a nádvoří
(1 284 ha) a ostatní plochy (5 187 ha).
Obdobně jako na zbytku území ČR je i v Plzni předpokládaný trend ve snižování výměry zemědělské půdy
(viz Obr. 16). Hlavní příčinou je tlak na využití půdy pro realizaci průmyslových a obchodních komplexů,
logistických a dopravních staveb a bytové výstavby. K úbytku zemědělského půdního fondu dochází zvláště
ve velkých a aglomerovaných sídlech. Při návrzích zastavěných ploch a dopravní infrastruktury je proto
nutné dbát na minimalizaci záborů zemědělského půdního fondu, případně lesního půdního fondu.

17-R-21
únor 2018

46

Vyhodnocení koncepce
Strategický plán města Plzně

Zdroj ČSÚ
Obr. 16 Vývoj ploch zemědělské půdy v Plzni v letech 2009 – 2014 (Plzeň, 2016)

Do budoucna je trendem zvýšení podílu ekologického zemědělství, jehož účelem je přispět k dosažení
udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a zároveň podpora přizpůsobení se změně klimatu. Významné
je především v okolí vodních toků a vodních ploch, kde může výrazně zamezit negativním vlivům
zemědělské výroby na cenné biotopy a životní prostředí obecně (snižující se druhová rozmanitost živočichů
a rostlin, klesající kvalita i retenční kapacita půdy, eroze, kontaminace půdy a vody vlivem prostředků na
ochranu rostlin).
Dalším cílem je v zemědělské krajině realizovat agroenvironmentálně – klimatická opatření. K rozšíření
biologické rozmanitosti přispívá integrovaná produkce ovoce a zeleniny, zakládání biokoridorů (biopásy),
ošetřování travních porostů a ochrana chráněných druhů živočichů, např. čejky chocholaté (chráněný druh,
hnízdící na orné půdě, např. v Plzni 6 - Liticích).
EROZE PŮDY
Na území města Plzeň jsou vodní erozí (z hlediska průměrné dlouhodobé ztráty půdy) nejvíce ohrožené
pozemky, které jsou situovány v centrální části k. ú. Litice, v západní části k. ú. Černice, v centrální části
k. ú. Koterov, Božkov a Bukovec, v jižní části k. ú. Bolevec, v severozápadní části k. ú. Radčice u Plzně a ve
svažitých částech k. ú. Malesice. Jedná se zpravidla o výslednici působení topografie terénu – orientace
pozemků ve sklonitých územích, kde se vyskytují erozně nejnáchylnější půdy. Předcházení erozi a lepšímu
hospodaření s půdou přispívá zatravňování orné půdy a zatravňování drah soustředěného odtoku. Tato
opatření by měla posílit prevenci degradace půdy, posílit retenční schopnost půdy a krajiny, zachovat
a obnovit cenná stanoviště na zemědělské a lesní půdě z hlediska druhové různorodosti, zvýšit ekologickou
stabilitu a estetickou hodnotu krajiny, posílit funkční propojení krajiny, bránit degradaci vodních
ekosystémů, posílit schopnost zemědělství a lesnictví v adaptaci na očekávané změny klimatu. Zatravňování
orné půdy je omezeno jen na vybrané plochy orné půdy, jako jsou erozně ohrožené plochy, ochranná
pásma vodních zdrojů, zranitelné oblasti dusičnany nebo zvláště chráněná území. Podpora zatravnění je
vhodná pro podporu ukládání uhlíku v půdě.
Obecně je doporučeno provádění pozemkových úprav, kdy dochází k racionálnímu prostorovému
uspořádání pozemků vlastníků půdy v daném katastrálním území. Nejzásadnější z hlediska krajinného
plánování je však realizace plánů společných zařízení, což jsou opatření zajišťující zpřístupnění pozemků,
opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny,
protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření (neškodný
rozliv povrchových vod a ochraně území před záplavami, zvýšení retenční schopnosti krajiny. (Plzeň, 2016)
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2.1.11 Lesy
Město je situováno na soutoku 4 řek, tedy převážně v údolní nivě s nízkým zastoupením lesa. Převážně
smíšené lesy se nachází především v okrajových částech dotčeného území tam, kde se reliéf zvedá do
vyšších nadmořských výšek (viz Obr. 17). Statutární město Plzeň má ve vlastnictví lesy v celkové výměře
4 120 ha.(Plzeň, 2016) Největší lesní celky se nachází na severu a jihozápadě zájmového území. (Cenia,
2017)

Obr. 17 Lesy na území města Plzně (zelenou barvou). (Plzeň, 2017)

V lesích rekreační oblasti Bolevecké rybníky je značný podíl lesů zvláštního určení se zaměřením na podporu
veřejné rekreace. V těchto rekreačních lesích se spolu s LHP uplatňuje strategický dokument Rozvoj
rekreační oblasti Bolevecké rybníky (AS Hysek, 2006) s navazujícími projekty pro úpravu a management
jednotlivých lokalit. Na příkrých svazích říčních údolí se vyskytují ochranné lesy, kde je hospodaření
podřízeno nutnosti chránit tyto plochy před erozí půdy. (Plzeň, 2016)
Dle Lesního hospodářského plánu pro Městské lesy Plzeň byli hlavními škodlivými činiteli v lesních
porostech v letech 2005 – 2014:


2009 – 2011 zvýšený výskyt kůrovce



2010, 2011 – škody vlhkým jarním sněhem v mladých borových porostech



2013 – zvýšené škody suchem na lesních kulturách (Správa veřejného statku Plzeň, 2017)
2.1.12 Hluk

Pro deskriptor hladiny akustické energie Ldvn je stanoven limit vyhláškou č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví
mj. mezní hodnoty hlukových ukazatelů a také základní požadavky na obsah strategických hlukových map
a akčních plánů (vyhláška o hlukovém mapování). Limit pro deskriptor Ldvn pro silniční dopravu je podle
uvedené vyhlášky roven 70 dB. Pro deskriptor hladiny Ln (ukazatel rušení spánku) je limit 60 dB.
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Vlivy hluku na obyvatelstvo ukazují mj. výsledky strategického hlukového mapování (dále také jen „SHM“),
které ovšem dosud nejsou k dispozici pro území celé ČR, ale pouze pro vymezené aglomerace a dopravní
infrastrukturu - lokality s intenzitou dopravy více než 6 mil. automobilů a/nebo 60 000 vlaků/rok (hluk
z vnitroměstské dopravy zahrnut není).
Nejvýznamnějším zdrojem hluku je silniční doprava. Hluk z výroby se omezuje převážně na pracoviště
s omezenými dopady na své okolí. Plzeň patří mezi hlukově nejvíce zatížené krajské metropole v rámci ČR.
Od roku 1993 je v Plzni věnována této problematice soustavná pozornost zpracováváním
tzv. hlukových map. V současné době existují komplexní informace o hlukovém zatížení města
z automobilové a železniční dopravy v denní i noční době a o plošném rozšíření hluku (viz Obr. 18).

Obr. 18 Ukázka strategické hlukové mapy na území města Plzně - silnice (CENIA, 2018)
Nejvyšší počet obyvatel dotčených nadlimitním hlukem v nočních hodinách (60 a více dB) z dopravy na
nejvíce frekventovaných silnicích. Na základě výsledků SHM aglomerace Plzeň byla v rámci řešení akčního
plánu lokalizována tato problematická místa: Masarykova ulice (k. ú. Doubravka), Skvrňanská ulice
(k. ú. Plzeň), ulice Pražská a Rooseveltova (k. ú. Plzeň), Rokycanská ulice (k. ú. Lobzy), ulice Husova, Tylova
a Koperníkova (k. ú. Plzeň), Klatovská třída (k. ú. Plzeň), Americká třída (k. ú. Plzeň), ulice Koterovská
a Sladkovského (k. ú. Plzeň), ulice Slovanská (k. ú. Plzeň) a Slovanská alej (k. ú. Plzeň a Hradiště u Plzně).
(Plzeň, 2016).
V rámci akčního plánu byly vytipovány a preferovány možnosti především urbanisticko-dopravní
a dopravně-organizační, které budou mít vliv na snížení dopravy a pokles emisí v aglomeraci Plzeň. Akční
plán předkládá i další obecné možnosti snižování hluku z důvodu případného následujícího zvážení opatření
v kritických místech. V řadě míst, především v intravilánech velkých měst, kde charakter zástaveb
nedovoluje po vyčerpání výše uvedených opatření ani technická opatření ke snížení hluku, není možné
realizovat opatření na ochranu venkovního prostředí, a tedy je vhodné přistoupit alespoň k ochraně
vnitřních prostorů chráněných objektů. Akční plán zohledňuje také klidná a tichá místa, která definuje
pomocí vyhlášení tichých oblastí jak v aglomeracích, tak ve volné krajině.
2.1.13 Kulturní památky
Historické jádro města Plzně je městskou památkovou rezervací. Osy této oblasti tvoří Klatovská
a Americká ulice s potenciálem stát se živými městskými třídami. Dále se na území města nachází městská
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památková zóna Lochotín a Bezovka. Památkové rezervace a zóny vytvářejí příležitosti k rozvoji cestovního
ruchu (žije v nich téměř 66% obyvatel).
Vesnické památkové rezervace je možné nalézt v částech Božkov, Černice, Koterov a z vesnických
památkových zón můžeme jmenovat např. Bolevec (památkově chráněná náves), Bukovec, Červený Hrádek
atd.
Dle seznamu Národního památkového ústavu se na území města Plzně nachází celkem 286 kulturních
památek. V posledních letech se celosvětově rozvíjí trend navštěvování industriálních památek. Plzeň má
jako město s průmyslovou tradicí v této oblasti velký potenciál (Plzeňský Prazdroj, Škoda, Plzeňské městské
dopravní podniky, Vodárna, Teplárna, ale i Nové divadlo ad.). (Plzeň, 2016)
2.1.14 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)
Význam EVVO spočívá především v tom, že je – v případě některých problémů ŽP – jediným, případně
jedním z mála použitelných nástrojů umožňujících řešení. Týká se to především problematiky emisí
z domácích topenišť, částečně také ochrany přírody, problematiky nakládání s komunálním odpadem, ale
také podpory úspor spotřeby energií. Podpora EVVO tedy musí být nedílnou součástí dalších opatření.
Hlavními cíli ekologické výchovy jsou zvýšení informovanosti a upevnění vztahu místních obyvatel k oblasti,
ve které žijí, a zejména získání pozitivního přístupu k ochraně přírody.
Portál provozovaný Krajským úřadem Plzeňského kraje Odborem životního prostředí ve spolupráci
s Odborem školství, mládeže a sportu umožňuje zveřejňování článků a pozvánek ze sítě organizací
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Plzeňském kraji.
V informačních centrech sítě ENVIC (ENVIC, o. s.) lze konzultovat veškerou problematiku životního
prostředí, navštívit odborné přednášky a výstavy, zúčastnit se terénních vycházek a exkurzí či získat
informace o udělování dotací z Operačního programu Životního prostředí.
Environmentální centrum Lüftnerka je od roku 2007provozováno Sdružením přátel Zoologické a botanické
zahrady města Plzně IRIS, a od téhož roku je zapojeno v Národní síti středisek ekologické výchovy Pavučina.
Sdružení se pravidelně účastní akcí Pavučiny, např. školení, seminářů, odborných konferencí, veletrhů
výukových programů. Od roku 2009 sdružení provozuje ovocný genový sad. Dále je společně se ZOO a BZ
vydavatelem čtvrtletníku IRIS s garancí za rubriky o přírodě a ekologii. Hlavní činností Environmentálního
centra Lüftnerka je organizace a realizace výukových programů a komentovaných prohlídek v rámci
Zoologické a botanické zahrady města Plzně. V rámci oslav Dne Země je každoročně vyhlášena výtvarná
a tvořivá soutěž pro žáky plzeňských základních, speciálních a uměleckých škol. Hlavními tématy jsou
jednotlivé oblasti životního prostředí.
Ke Dni Země nabízí OŽP MMP i další program pro první stupně základních škol a to prezentaci ekologické
domácnosti rodiny Liškových. Žáci se zde seznamují s tím, co mohou sami svých chováním ovlivnit
např. úsporu vody, energií, péči o zahradu, nákupy a uchování potravin, vaření, separace odpadu atd.
U příležitosti Dne dětí probíhá ekologická vycházka tzv. ekologická stopovačka s dětmi z mateřských škol,
během které plní ekologicky zaměřené úkoly.
U příležitosti Mezinárodního dne zvířat pořádají OŽP MMP, Záchranné stanice živočichů DES OP
a Zoologické zahrady města Plzně společný projekt, nabízený pro první stupně základních škol a to
z pohledu zvířat chovaných v domácnosti, mezinárodních chovů ZOO, zvířat volně žijících, výcvikem psů,
včetně prezentace odchytové služby.
Povodí Vltavy – závod Berounka pořádá každoročně u příležitosti světového Dne Vody (22. 3.) den
otevřených dveří, kdy lze navštívit moderní laboratoře, seznámit se s činností vodohospodářského
dispečinku, poslechnout si odborné přednášky, prohlédnout si doprovodné panely a fotografie. Pro děti
bývá připraven program se soutěžemi. Dále jsou v rámci dne otevřených dveří pořádány komentované
prohlídky některých vodních děl ve správě Povodí Vltavy – závodu Berounka. Útvar koncepce a rozvoje
města Plzně v rámci této akce prezentoval veřejnosti záměry připravované v rámci mezinárodních projektů
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REURIS (Revitalizasation of Urban River Spaces) – Revitalizace nábřeží plzeňských řek a URBANADAPT –
Adaptace na změnu klimatu přírodě blízkým způsobem.
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Plzeň také pořádá u příležitosti Světového meteorologického
dne (23. 3.) den otevřených dveří. Návštěvníci se mohou seznámit s pracovišti oddělení meteorologie
a klimatologie, hydrologie, ochrany čistoty ovzduší a regionálním předpovědním pracovištěm. Pro veřejnost
jsou připraveny odborné přednášky, ukázky přístrojové techniky, exkurze na profesionální meteorologickou
stanici i zajímavé publikace.
Občanské sdružení Ametyst pořádá společně s Krajským centrem vzdělávání Krajskou konferenci učitelů
environmentální výuky. Pracuje s dětmi a mladými lidmi na všech stupních škol, kterým nabízí ekologické
výukové programy v přírodě, přímo ve školách nebo ve své terénní stanici v Prusinách u Nebílov. Připravují
pro školy nové projekty, metodické materiály a pomůcky.
Nadační fond Zelený poklad vyhlašuje grantový program zaměřený na systematickou ekologickou výchovu
předškolních dětí. Nadační fond pomáhá organizovat a propagovat tradiční Víkend otevřených zahrad
v Plzni a v blízkém okolí, kdy jsou výjimečně pro veřejnost otevřené zahrady, které nejsou běžně přístupné
(např. Luftova zahrada v Doudlevcích, arboretum Sofronka, zahrada dominikánského kláštera na Jiráskově
náměstí, hřbitov Všech svatých na Roudné, některé zahrady základních a mateřských škol s ekologickým
programem).
Ekovýchovou se zabývá rovněž záchranná stanice DES OP – Dobrovolný ekologický spolek ochrana ptactva
i další spolky na ochranu zvířat (Svoboda zvířat, Liga na ochranu zvířat, Naděje pro kočky). V rámci své
činnosti DES OP realizuje přednáškovou a vzdělávací činnost ve školách, mediální a publikační činnost,
vydávání tematicky zaměřených materiálů, pořádání dnů otevřených dveří v areálu záchranné stanice
živočichů, praktické terénní vycházky s výkladem, ukázky odchytu a kroužkování volně žijícího ptactva,
výstavy i odborný poradenský servis.
Dále na území města Plzně působí několik oddílů organizace Junák – český skaut, z. s., prostřednictvím
něhož jsou děti vedeny ke kladnému vztahu k přírodě.
V Plzni je také několik naučných stezek (NS). V současné době se v Plzni nacházejí Sigmondova NS, lesnická
NS Zábělá, NS Lesopark Homolka, NS Vývoj přírody ve čtvrtohorách v Zoologické a botanické zahradě města
Plzně, NS Po stopách Františka Malocha, včelí NS v arboretu Sofronka. V rámci projektu Revitalizace nábřeží
plzeňských řek byly zrealizovány říční naučné stezky (Údolím Úslavy, Údolím Mže, Údolím Berounky, Údolím
Radbuzy, Údolím Úhlavy).
Pro mateřské a základní školy z Plně a okolí je možnost domluvit lesní pedagogiku v arboretu Sofronka. Je
zde vybudováno environmentální centrum a k dispozici je venkovní učebna (lavice, stolky, tabule), povalový
chodník mokřadem, molo v rybníčku Vydymáček apod. Pracovníci arboreta mají připravené speciální
programy s různým zaměřením.
2.1.15

Vývoj životního prostředí bez provedení Koncepce

Strategický plán města Plzně byl připravován ve spolupráci se subjekty městské správy, politické
reprezentace, veřejnosti, podnikatelského sektoru, neziskového sektoru a dalších, přičemž výsledkem
tohoto procesu je předložení koncepce v jediné variantě. Kromě navržené varianty lze definovat také
variantu nulovou, která by znamenala zachování stávajícího stavu bez realizace koncepce. V případě nulové
varianty by vývoj životního prostředí pokračoval ve stávajících trendech, které však může SP ovlivnit jen
zprostředkovaně a pouze částečně, protože životní prostředí je současně ovlivňováno řadou dalších vlivů,
včetně vlivů jiných krajských a celostátních koncepcí. Bez provedení koncepce by se neprojevily její
převažující pozitivní vlivy.
Uvedený dokument má za úkol sloužit jako podklad pro rozvoj území města v souladu s potřebami jeho
obyvatel. Strategický plán města Plzně bude také jedním z podkladů pro územní plánování a poslouží
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rovněž jako podklad pro dotační tituly zařazené v aktuálním programovém období EU, včetně doporučení
pro financování prioritních rozvojových oblastí.
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3

CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTECH, KTERÉ BY MOHLY BÝT
PROVEDENÍM KONCEPCE VÝZNAMNĚ ZASAŽENY

Strategický plán města Plzně zahrnuje celé území statutárního města, a proto je možné předpokládat
potenciální vliv aktivit a opatření Strategie na celé dotčené území.
Dopady realizace SP Plzeň se však mohou lišit nejen podle charakteru jednotlivých aktivit, ale také podle
citlivosti lokalit potenciálně jimi dotčených. Tuto problematiku řeší důsledné uplatňování
environmentálních kritérií pro výběr aktivit/oblastí intervence (viz kapitola 11) a vzhledem k tomu, že
pomocí těchto environmentálních kritérií budou eliminovány (nebudou podpořeny) aktivity, které by mohly
mít negativní vliv na životní prostředí, neměly by být realizací SP Plzeň žádné oblasti významně (negativně)
zasaženy. Je však potřeba uvést, že v zájmovém území existují „citlivé“ oblasti, v nichž je potřebné
vyhodnocovat případné dopady aktivit, potenciálně navrhovaných k podpoře v rámci Strategie, z hlediska
jejich možných nepříznivých vlivů na životní prostředí zvlášť důsledně. Jedná se konkrétně o následující
oblasti:
Oblasti se zvláště zhoršeným stavem životního prostředí.


Z analýzy stavu životního prostředí dotčené oblasti vyplynulo, že postižení některých složek
životního prostředí, především ovlivnění kvality ovzduší škodlivinami z dopravy a lokálních
topenišť a ovlivnění akustické (hlukové) situace hlukem z dopravy v Plzni mají potenciální
rizikový vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel.



Další problematickou složkou ŽP v zájmovém území představuje vodní prostředí, (a to
z pohledu zajištění dostatečných zásob vody (pitné i užitkové). To souvisí s oslabováním
schopnosti krajiny zadržovat vodu a také se zhoršováním jakosti vody v důsledku intenzivní
zemědělské činnosti (používáním pesticidů a akcelerace eroze půdy). V kontextu klimatických
změn a extrémních projevů počasí (přívalové deště, dlouhodobá období sucha) jsou rizikovým
faktorem další zábory zemědělské půdy za účelem rozšiřování zpevněných ploch, kdy je
zabráněno vsaku dešťových vod v místě jejich dopadu, ty jsou následně nevyužité svedeny do
kanalizace. Z pohledu změn klimatu je důležité podporovat také budování zelené
infrastruktury města.



Dále byla jako potenciální hrozba identifikována správa vodních toků, resp. péče o vodoteče,
kdy se na území města vyskytují antropogenně silně ovlivněná koryta v důsledku uplatňování
nevhodných povodňových opatření, je umožněna další výstavba v aktivních záplavových
zónách vodních toků,.



Ohrožení zdraví obyvatel pak koreluje přímo s povodňovým nebezpečím, potenciálně
nebezpečné je také zásobování obyvatel Plzně pitnou vodou z jediného zdroje.

V těchto souvislostech je tedy potřeba věnovat pozornost jak potenciálně negativním, tak především
možným pozitivním dopadům Strategie, která by umožnila tuto situaci zlepšit. Dále je potřeba vzít v úvahu,
že stav ŽP může limitovat realizaci některých opatření a může také blokovat přirozený či aktivně podpořený
rozvoj města, včetně případného zhoršování image území z hlediska stavu životního prostředí a jeho
důsledků (nižší přitažlivost pro podnikání, bydlení i návštěvnost).
Oblasti se zvýšenými požadavky na ochranu přírody a krajiny.
V případě zájmového území se jedná o území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy
Natura 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dále se
jedná o cenná území (přírodní parky, prvky ÚSES, významné krajinné prvky), které mají svůj vliv na
atraktivitu území a tvoří zázemí pro obyvatele zatížených oblastí, a jedná se rovněž o předměty zvláštní
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druhové ochrany mimo zvláště chráněná území (zvláště pak druhy kriticky a silně ohrožené dle § 48,
o památné stromy dle § 46, a také obecně o ochranu volně žijících ptáků dle § 5a téhož zákona. Lokality
významné z hlediska ochrany přírody a krajiny jsou v tomto textu uvedeny v kapitole 2.1.3. Vymezení těchto
území je důležité zejména z hlediska jejich potenciálního ovlivnění intervencemi Strategie.
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4

VEŠKERÉ SOUČASNÉ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ JSOU
VÝZNAMNÉ PRO KONCEPCI, ZEJMÉNA VZTAHUJÍCÍ SE K OBLASTEM
SE ZVLÁŠTNÍM VÝZNAMEM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

4.1 Významné problémy životního prostředí v dotčeném území
Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území jsou v tomto textu dále využity pro stanovení
referenčních cílů životního prostředí, jako základní metody hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
a veřejné zdraví.
Níže jsou, hierarchicky dle míry potenciálních střetů s Koncepcí, uvedeny hlavní uvažované problémy
životního prostředí na území města Plzně:
OVZDUŠÍ


Emise z dopravy, včetně druhotného znečištění, a to zejména v kategorii suspendovaných částic
frakce PM10, benzo(a)pyrenu a tvorba přízemního ozónu (O3) v blízkosti komunikací zatížených
intenzivní automobilovou dopravou,

 oblast s překročenými imisními limity v centru města.
Strategie prostřednictvím strategického cíle č. 1 směřuje k podpoře šetrných forem hromadné dopravy.
Dále se Strategie zaměřuje také konkrétně na zlepšení životního prostředí ve městě, a tím také kvality
ovzduší v Plzni (strategický cíl č. 3). Strategický cíl č. 4 pak cílí také na omezení individuální automobilové
dopravy.
PŮDA


Zvyšování podílu zastavěné plochy,



pokračující zábory zemědělské půdy (především v I. a II. třídě ochrany ZPF),

 vodní a větrná eroze půdy.
Rozvoj dopravní infrastruktury, dostavba obchvatu, záchytných parkovišť a cyklostezek (strategický cíl č. 1)
může znamenat další zábory zemědělské půdy. V koncepci však není konkrétní územní průmět těchto
aktivit uveden. Jednou ze základních koncepcí rozvoje města Územního plánu Plzeň je omezení rozvoje na
kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany.
VODA


Jeden zdroj pitné vody pro celé město,



obecně antropogenně silně ovlivněné vodní toky s povodňovými opatřeními převážně technického
charakteru. Málo využívaný přirozený potenciál krajiny zadržovat vodu,



možný nárůst počtu přívalových srážek a tzv. bleskových povodní v souvislosti se změnou klimatu,



kontaminace vod v důsledku intenzivního zemědělství,



nebezpečí zhoršení hydrogeologických poměrů a omezení zásob podzemních vod v důsledku
chybějící nebo nekapacitní vodovodní sítě v některých okrajových částech města a rozvojových
lokalitách, ježto je nahrazena nevhodnými provizorními řešeními,



riziko ohrožení kvality podzemních vod provizorním řešením likvidace odpadních vod (např. ČOV
s následným rozstřikem).
Strategie navrhuje vybudovat havarijní zdroj surové vody a rozšíření vodovodů a kanalizací včetně ČOV
(strategický cíl č. 1). Navržené aktivity v rámci strategického cíle č. 3 opatření 3.2 Posílit modrou
infrastrukturu ve městě se věnují problematice hospodaření s vodou nebo revitalizací vodních toků.
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PŘÍRODA A KRAJINA


Úbytek přirozených biotopů a snížení druhové rozmanitosti volně žijících rostlin a živočichů,



nekoncepční zmenšování ploch zeleně pro rozšíření parkovacích míst na terénu,



nerealizovaný systém ÚSES



narušený vodní režim, snížená retenční schopnost krajiny,

 šíření nepůvodních druhů rostlin a živočichů.
Strategie přímo navrhuje posílení zelené infrastruktury města, a to v rámci Strategického cíle č. 3.
Významné vlivy na soustavu Natura 2000 byly vyloučeny stanovisky dotčených orgánů ochrany přírody.
Vlivy na přírodní hodnoty v území jsou řešeny v kap. č. 6.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ


Ne zcela dořešený systém nakládání s biologickými odpady,



vysoký podíl odpadů ukládaného na skládky



nezákonné ukládání odpadů – černé skládky v některých obtížně přístupných místech (např. v okolí
zahrádkářských koloniích, na březích řek, podél silnic, na periferii, u opuštěných staveb, ale
i uprostřed lesa).

Strategie se otázkou odpadů detailně zabývá v Analytické části.
HLUK


Hluk z automobilové dopravy v okolí komunikací, zatížených intenzivní automobilovou dopravou,
zejména v intravilánu města a podél zatížených komunikací,



hluk z železniční dopravy.

Podporou hromadné dopravy (strategický cíl č. 1) může Strategie přispět ke snížení hlukové zátěže obyvatel
z dopravy, včetně obměny vozového parku ve prospěch elektromobility. Strategické cíle č. 3 a 4 také
obsahují aktivity/opatření pro snižování hlukového zatížení města. Problematika hluku je dále
vyhodnocena v kapitole 6 tohoto Vyhodnocení.

4.2 Současné problémy životního prostředí vztahující se k oblastem se zvláštním
významem pro životní prostředí
NATURA 2000
Možnost významného vlivu SPMP na lokality soustavy Natura 2000 byla posouzena dotčenými orgány
ochrany přírody. Jejich stanoviska byla zahrnuta do Oznámení a vychází z nich i část závěru zjišťovacího
řízení – nepožaduje samostatné posouzení vlivů Strategie na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle
§ 45i zákona o ochraně přírody a krajiny (naturové hodnocení). Na základě stanovisek dotčených orgánů lze
tedy konstatovat že předložená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi
nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit
nebo ptačích oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

4.3 Současné problémy v oblasti veřejného zdraví
Základní charakteristiky obyvatelstva ve městě Plzni jsou popsány v kapitole č. 2. Níže jsou shrnuty hlavní
vybrané skutečnosti týkající se problémů souvisejících s veřejným zdravím.
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4.3.1

Znečištění ovzduší

Významnou část Plzeňského kraje v posledních letech stále zaujímá oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
(OZKO), a dle Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje (2012) je prioritní oblastí
pro snižování znečištění právě město Plzeň. Důvodem je především dlouhodobé překračování imisního
limitu pro průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu, který reprezentuje karcinogenní polycyklické
aromatické uhlovodíky vázané na povrch suspendovaných částic. V některých letech docházelo také
k překračování limitní hodnoty pro 24hodinové koncentrace suspendovaných částic frakce PM10, a to
především v zimních měsících.
Při hodnocení stávající úrovně znečištění v zájmové lokalitě lze vycházet z map úrovní znečištění
konstruovaných v síti 1 x 1 km, zveřejněných v současné době na stránkách Českého
hydrometeorologického ústavu. Tyto mapy obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého průměru
koncentrace za předchozích 5 kalendářních let pro ty znečišťující látky, které mají stanoven roční imisní
limit. Poslední zpracovaná verze obsahuje údaje za roky 2012 až 2016.
BENZO(A)PYREN
V městě Plzni byly v roce 2016 překročeny průměrné roční koncentrace B(a)P (LV = 1 ng.m-3) na stanicích
Plzeň-Roudná (1,3 ng.m-3) a Plzeň-Slovany 1(1,1 ng.m-3). Dle map pětiletých klouzavých průměrů
se v řešeném území mezi lety 2012 až 2016 pohybovaly průměrné roční koncentrace B(a)P v rozmezí od
0,57 – 1,38 ng.m-3.
Benzo(a)pyren vzniká při nedokonalém spalování a při výrobě koksu a železa. Nabaluje se pak na nejmenší
prachové částice, v lidském těle proniká až do krve a devastuje organismus. U dospělých mimo jiné zvyšuje
riziko nemocí srdce, oběhového systému a rakoviny. U nenarozených dětí způsobuje přes krev matky změny
DNA. Ovlivňuje porodní hmotnost, miminka pak bývají více nemocná a do života si s sebou berou
i předpoklady k onemocnění astmatem. (ČHMÚ, 2018)
PM 10 A PM 2,5
Dle výsledků mapy klouzavých průměrů se se pohybovaly koncentrace polétavého prachu v řešeném území
v následujícím rozmezí:


průměrné roční koncentrace PM10

20,2 až 23,5 µg.m-3



maximální denní koncentrace PM10

37,3 až 41,9 µg.m-3 (36. nejvyšší hodnoty)



průměrné roční koncentrace PM2,5

15,1 až 19,7 µg.m-3 (ČHMÚ, 2018)

V současné době se hlavní význam klade na zohlednění velikosti částic, která je rozhodující pro průnik
a depozici v dýchacím traktu. Účinek prachových částic na organismus je závislý na složení, tvaru a velikosti
částic, které ho tvoří. Čím menší je částice, tím je nebezpečnější. Větší částice (nad 100 µm) sedimentují
velmi rychle a do dýchacích cest se prakticky nedostanou. Částice, jejichž velikost je mezi 100 – 10 µm, jsou
většinou zachyceny v horních cestách dýchacích, částice menší než 10 µm (PM10) pronikají do dolních partií
dýchacích cest. Zatěžují samočisticí schopnosti plic. V kategorii nejjemnějších částic PM2,5 mají částice
průměr menší než 2,5 µm. Částice frakce PM2,5 se považují za příčinu největšího poškozování lidského
zdraví. Usazují se hluboko v plicích, blokují reprodukci buněk a působí respirační nemoci. Frakce PM2,5
zvyšuje škodlivé účinky SO2 a tím se zvyšuje náchylnost k chronickým onemocněním respiračního traktu.
Zdravotní vlivy krátkodobé expozice částicím PM2,5:


Zvýšení počtu zánětlivých onemocnění,



nepříznivé účinky na kardiovaskulární systém,



zvýšení spotřeby léčiv,
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zvýšení počtu hospitalizací,



zvýšení úmrtnosti.

Zdravotní vlivy dlouhodobé expozice:


Snížení plicních funkcí u dětí i dospělých,



růst onemocnění dolních cest dýchacích,



zvýšení chronických obstrukčních onemocnění plic,



snížení předpokládané délky dožití.
4.3.2

Hluk

Hluk narušuje aktivity a interferuje s individuálními záměry, jako je koncentrace, komunikace, relaxace
a spánek. Vedle psychosociálního efektu má komunální hluk zejména kardiovaskulární dopady. Nesluchové
poruchy jsou zkoumány v četných studiích v laboratořích i empiricky. Vedle znečištění ovzduší je hluk dalším
vlivem dopravy, který může způsobit seriózní zdravotní problémy. Zpráva EEA hovoří o tom, že v největších
evropských městech jsou tři z pěti obyvatel exponování poškozujícímu hluku z dopravy. A dokonce
i na venkově je 24 miliónů Evropanů exponováno poškozujícímu hluku i během noci. Takový stav může
způsobit jak fyzické, tak psychické problémy.
Charakteristiky hluku:

Specifické účinky komunálního hluku:



Frekvence,



Nemožností komunikovat,



celková hladina akustického tlaku,



hlukově indukovaná ztráta sluchu,



variace během času,



rušení spánku,



poškozování hlukem,



kardiovaskulární a psychosociální efekt,



poškození sluchu,



performance redukční vliv,



interference s hladinou řeči,



rušení odpovědí,



vyrušování ze spánku a odpočinku,



vliv na sociální chování.



psychofyziologický vliv,



duševní zdraví a omezení vyjadřování,



vliv na residenční chování a obtěžování
obyvatel,



interference se zamýšlenými aktivitami.

Významným zdrojem hluku je v zájmové oblasti především doprava. S ohledem na aktivity naplňující
navržená opatření v koncepci lze předpokládat, že realizace SP Plzeň povede ke zlepšení některých oblastí
životního prostředí a veřejného zdraví (kvalita ovzduší, hlukové znečištění, zásobování obyvatelstva vodou,
ochrana před povodněmi aj.). Vlivy jednotlivých aktivit a opatření na veřejné zdraví jsou součástí hodnocení
i v dalších kapitolách a následně jsou shrnuty v kap. 12.
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CÍLE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STANOVENÉ NA MEZINÁRODNÍ,
KOMUNITÁRNÍ NEBO VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI, KTERÉ MAJÍ VZTAH KE KONCEPCI
A ZPŮSOB, JAK BYLY TYTO CÍLE VZATY V ÚVAHU BĚHEM JEJÍ PŘÍPRAVY, ZEJMÉNA
PŘI POROVNÁNÍ VARIANTNÍCH ŘEŠENÍ

Při tvorbě SPMP byly jeho zpracovateli brány v úvahu všechny relevantní koncepce v oblasti kohezní politiky
a regionálního rozvoje, na národní, regionální, krajské a lokální úrovni, tak jak je uvedeno v předchozích
částech vyhodnocení. Vzhledem k charakteru předkládané Strategie je v této kapitole uvedeno především
hodnocením toho, jak navržené cíle a obsah SP Plzeň odpovídají cílům v oblasti ochrany životního prostředí.
Výběr, popis a porovnání jednotlivých koncepčních materiálů v oblasti ŽP má dále za účel na jejich základě
stanovit referenční cíle ochrany životního prostředí pro hodnocení Strategie. Vzhledem k tomu, že jako
hlavní problematické oblasti z hlediska realizace Strategie byly v analytické části identifikovány znečištění
ovzduší, hluk, zábory ZPF, ochrana přírody a krajiny, městská zeleň a zásobování vodou a šetrné využívání
vod, včetně rizika povodní, byly pro stanovení environmentálních referenčních cílů vybrány především cíle
takto zaměřených dokumentů.
Přehled hlavních koncepcí, které se vztahují k referenčním cílům ŽP (vybrané dokumenty jsou stručně
popsány níže v této kapitole):
Celostátní koncepce
 Státní politika životního prostředí ČR 2012 – 2020
 Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016 – 2025
 Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR
 Strategický rámec Česká republika 2030
 Politika ochrany klimatu
 Národní program snižování emisí ČR
 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020
 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. Století
 Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024
 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 – 2020
 Dopravní politika ČR
Koncepce na úrovni kraje (regionu)
 Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+
 Územně analytické podklady Plzeňského kraje (2017, 4. Úplná aktualizace)
 Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje a 1. aktualizace
 Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2012 – 2016
 Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Jihozápad – CZ03
 Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje 2016 – 2026
 Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje
 Koncepce ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje
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Koncepce na úrovni města Plzně
 Územní plán Plzeň, 2016
 Program rozvoje města Plzně – aktualizace, 2013
 Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Plzni na období 2014 – 2018
 Adaptační strategie města Plzně s využitím ekosystémově založených přístupů
 Akční plán protihlukových opatření pro aglomeraci Plzeň
 Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně 2016
 Koncepce péče o životní prostředí v Plzni
 Plán odpadového hospodářství statutárního města Plzeň
 Plán udržitelné mobility Plzně

5.1 Přehled cílů ochrany životního prostředí vybraných koncepčních materiálů
Ve stručném přehledu koncepčních materiálů jsou uvedeny především ty koncepční materiály a jejich cíle,
které jsou relevantní k obsahu a posouzení Strategického plánu města Plzně.
5.1.1

Státní politika životního prostředí ČR 2012 - 2020

V roce 2013 byla schválena nová Státní politika životního prostředí (dále jen SPŽP) pro období 2012 - 2020,
z níž hlavní požadavky uvádíme níže. V roce 2016 proběhla její aktualizace.
SPŽP je zásadní referenční dokument pro ostatní sektorové i regionální politiky z hlediska životního
prostředí. Z tohoto důvodu jsou zde informace o zaměření SPŽP rozvedeny podrobněji než u dalších
dokumentů.
Hlavním cílem SPŽP je zajistit zdravé a kvalitní životní prostředí pro občany žijící v ČR, výrazně přispět
k efektivnímu využívání veškerých zdrojů a minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na životní
prostředí, včetně dopadů přesahujících hranice státu, a přispět tak ke zlepšování kvality života v Evropě
i celosvětově. SPŽP je zaměřena na tyto tematické oblasti:


Ochrana a udržitelné využívání přírodních zdrojů - zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu,
předcházení vzniku odpadů, zajištění jejich maximálního využití a omezování jejich negativního vlivu
na životní prostředí, ochranu a udržitelné využívání půdního a horninového prostředí.



Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší s cílem snižování emisí skleníkových plynů, snížení
úrovně znečištění ovzduší, podpora efektivního a vůči přírodě šetrného využívání obnovitelných
zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti.



Ochrana přírody a krajiny spočívající především v ochraně a posílení ekologických funkcí krajiny,
zachování přírodních a krajinných hodnot a zlepšení kvality prostředí ve městech.



Bezpečné prostředí zahrnující předcházení a snižování následků přírodních nebezpečí (povodně,
dlouhodobé sucho, extrémní meteorologické jevy, svahové nestability, eroze, apod.), omezování
negativních dopadů změny klimatu na území ČR a předcházení vzniku nebezpečí antropogenního
původu.

Ochrana životního prostředí úzce souvisí s většinou sektorových politik a z tohoto důvodu je SPŽP
průřezovou politikou, která musí být s ostatními sektorovými politikami jak koordinována, tak do nich
integrována.
Hodnocení:
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Státní politika životního prostředí byla jedním ze základních dokumentů, na jejichž základě byly formulovány
referenční cíle životního prostředí.
5.1.2

Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016 - 2025

Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky (dále jen Strategie) představuje základní
koncepční dokument definující priority v oblasti ochrany a udržitelného využívání biodiverzity na území ČR.
Hlavním cílem Strategie je zabránit pokračujícímu celkovému úbytku biologické rozmanitosti na území
České republiky a zároveň implementovat opatření a činnosti, které povedou ke zlepšení stavu
a dlouhodobě udržitelnému využívání biodiverzity. Paralelně a v souladu s tímto hlavním cílem
je významnou snahou Strategie přispět ke zvýšení širšího povědomí o významu biodiverzity a její adekvátní
ochrany pro zajištění budoucího udržitelného rozvoje České republiky.
Pro Strategii byly definovány 4 prioritní oblasti:
1. Společnost uznávající hodnotu přírodních zdrojů
2. Dlouhodobě prosperující biodiverzita a ochrana přírodních procesů
3. Šetrné využívání přírodních zdrojů
4. Zajištění aktuálních a relevantních informací
Hodnocení:
SPMP obecně respektuje priority Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR a nenavrhuje žádná opatření,
která by byla s touto strategií v rozporu.
5.1.3

Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky
(2009)

Aktualizovaný program stručně analyzuje stav přírodního a krajinného prostředí, formuluje dlouhodobé cíle
a opatření, nezbytná k jejich dosažení, zabývá se problematikou ochrany krajiny obecně a dále, podrobněji,
podle jednotlivých typů krajinných ekosystémů, chráněnými územími a druhovou ochranou. Dokument
respektuje princip udržitelného rozvoje, vychází ze současně platných právních předpisů ČR, bere v úvahu
ustanovení mezinárodních mnohostranných úmluv, kterých je ČR smluvní stranou, a závazky ČR jako
členského státu EU.
Cíle:
Krajina


Udržet a zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny – s mozaikou vzájemně propojených biologicky
funkčních prvků a částí, schopných odolávat vnějším negativním vlivům včetně změn klimatu,



Udržet a zvyšovat přírodní a estetické hodnoty krajiny



Zajistit udržitelné využívání krajiny jako celku především omezením zástavby krajiny, zachováním
její prostupnosti a omezením další fragmentace s přednostním využitím ploch v sídelních útvarech,
případně ve vazbě na ně,



Zajistit odpovídající péči o optimalizovanou soustavu ZCHÚ a vymezený ÚSES jako o nezastupitelný
základ přírodní infrastruktury krajiny, zajišťující zachování biologické rozmanitosti a fungování
přírodních, pro život lidí nezbytných procesů.

Lesní ekosystémy


Zvýšit druhovou rozmanitost lesních porostů směrem k přirozené druhové skladbě, zvýšit
strukturální rozrůzněnost lesa a podíl přirozené obnovy druhově a geneticky vhodných porostů
a posílit mimoprodukční funkce lesních ekosystémů.
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Vodní a mokřadní ekosystémy


Obnovit přirozené hydro-ekologické funkce krajiny a posílit schopnosti krajiny odolávat
a přizpůsobovat se očekávaným klimatickým změnám



Zajistit udržitelné využívání vodního bohatství jako celku ve vazbě na dosažení dobrého
ekologického stavu vod podle Směrnice 60/2000/ES



Zachovávat a zvýšit biologickou rozmanitost vodních a mokřadních ekosystémů obnovením volné
prostupnosti vodního prostředí a omezením jeho další fragmentace.

Agrosystémy, půda


Zabezpečení ochrany půdy jako nezastupitelného a neobnovitelného přírodního zdroje,
s uplatněním principů udržitelného rozvoje a s ohledem na ostatní složky životního prostředí,
omezení negativního trendu snižování rozlohy kvalitní zemědělské půdy, snížení negativního
působení ohrožujících činitelů na půdu, které ohrožují poskytování ekosystémových služeb půdními
ekosystémy (produkční a ekologické funkce půdy),



Trvalé zvýšení různorodosti zemědělsky obhospodařovaných ploch a přilehlých pozemků, které jsou
součástí zemědělsky využívané krajiny.

Travinné ekosystémy


Zachovat, případně obnovit druhově a morfologicky pestré travní porosty jako nedílnou součást
zemědělského hospodaření v krajině.

Urbánní ekosystémy


Zajištění vyšší kvality života v sídlech zapojením přírodních nebo přírodě blízkých prvků do struktury
sídel.

Chráněná území


Optimalizovat soustavu ZCHÚ z hlediska reprezentativního podchycení nejcennějších částí přírody
a krajiny, vymezení a nastavení režimu ochrany



Zlepšit péči o chráněná území



Integrovat ZCHÚ do života regionů s důrazem na trvale udržitelné využívání, zejména v oblasti
cestovního ruchu, a zlepšení životních podmínek místních obyvatel.

Druhy


Udržení dostatečně početných a tím i geneticky kvalitních populací původních planě rostoucích
rostlin a volně žijících živočichů, schopných dlouhodobé samostatné existence. Minimalizace rizik
zavádění nových invazních nepůvodních druhů v ČR, omezení dalšího rozšiřování již přítomných
invazních nepůvodních druhů a jejich regulace a odstraňování v přírodně hodnotných územích, a to
i s ohledem na probíhající a očekávané změny podnebí.

Legislativní nástroje


Zjednodušit, zpřehlednit a zefektivnit právní úpravu ochrany přírody a krajiny včetně doplnění
chybějících nástrojů k naplňování mezinárodních mnohostranných a dvoustranných úmluv
v ochraně přírody a krajiny a odstranění nejvýznamnějších rozporů mezi předpisy upravujícími
využívání biologické rozmanitosti, zejména ekosystémů,



Sjednotit výkon státní správy a posílit odbornost orgánů ochrany přírody a krajiny.
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Ekonomické nástroje


Vyvážený systém ekonomických nástrojů především v oblasti dotační, náhradové a daňové, který
přispěje k naplňování cílů ochrany přírody a krajiny.

Odborné informační nástroje


Podporovat rozhodování státní správy v ochraně přírody a krajiny aktuálními a hodnověrnými údaji
o stavu, změnách a vývojových trendech složek přírody a krajiny v ČR,



Zajistit sběr, zpracování, vyhodnocování, rozšiřování a péči o údaje o přírodě a krajině v ČR
s využitím služeb Informačního systému ochrany přírody a Portálu ochrany přírody a krajiny
(eNature).

Práce s veřejností


Informovat, vzdělávat a radit veřejnosti (především výše citovaným cílovým skupinám) v různých
aspektech ochrany přírody a krajiny v České republice, zvyšovat povědomí o principech ochrany
přírody a krajiny v ČR a aktivně zapojovat veřejnost do podpory ochrany přírody a krajiny.

Hodnocení:
Státní program ochrany přírody a krajiny ČR poskytl jak základ pro formulaci části referenčních cílů životního
prostředí, tak i pro vyhodnocení opatření a aktivit SPMP z hlediska jejich vlivů na přírodu a krajinu.
5.1.4

Strategický rámec Česká republika 2030

Strategický rámec Česká republika 2030 (dále jen ČR 2030) navazuje na Strategický rámec udržitelného
rozvoje (SRUR) z roku 2010. Jedná se o dokument, který udává směr rozvoje naší země na příští desetiletí.
Je součástí společného úsilí o udržitelný rozvoj Evropské unie a zároveň příspěvkem České republiky
k naplňování globálních Cílů udržitelného rozvoje přijatých Organizací spojených národů v roce 2015.
Dokument vytváří základní rámec pro ostatní strategické dokumenty na národní, krajské i místní úrovni.
Stanovené principy, cíle a prioritní osy jsou nastaveny s ohledem na tři základní oblasti rozvoje společnosti –
ekonomickou, sociální a environmentální, a mimo to se také věnují životu v regionech a obcích, českému
příspěvku k rozvoji na globální úrovni a dobrému vládnutí. Vzhledem k obecnému záběru dokumentu jej lze
pro stanovení referenčních cílů ŽP použít pouze rámcově.
Hodnocení:
SP Plzeň je s touto strategií v souladu.

5.1.1

Politika ochrany klimatu ČR

Politika ochrany klimatu v České republice (dále jen Politika) nahrazuje Národní program na zmírnění
dopadů změny klimatu v ČR z roku 2004. Účelem Politiky je navrhnout efektivní a účinná opatření
v odvětvích energetiky, konečné spotřeby energie, průmyslu, dopravy, zemědělství a lesnictví, nakládání
s odpady, vědy a výzkumu a dobrovolných nástrojů, včetně jejich příspěvku ke snižování emisí skleníkových
plynů do roku 2030 a popsat trajektorie, které by směřovaly k přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku do
roku 2050.
Hodnocení:
SP Plzeň je s Politikou ochrany klimatu v ČR v souladu, resp. rámcově navrhuje cíle ,opatření a aktivity
v souladu s výše uvedenou strategií. Jedná se především o rozvoj nástrojů k regulaci individuální
automobilové dopravy, zvýšení atraktivity hromadné dopravy, a podpory elektromobility, podporu
cyklodopravy a pěších.
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5.1.2

Národní program snižování emisí ČR

Národní program snižování emisí ČR (dále také NPSE) představuje základní koncepční materiál v oblasti
zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší.
NPSE stanovuje postupy a opatření k nápravě stávajícího nevyhovujícího stavu ovzduší, cíle v oblasti
snižování úrovně znečišťování ovzduší a lhůty k jejich dosažení. Pracuje s různými scénáři budoucího vývoje
a v návrhové části stanovuje k roku 2020 maximální množství emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých
organických látek, amoniaku a jemných prachových částic PM2,5, i emisní stropy pro jednotlivé sektory
hospodářství.
Cílem NPSE je co nejrychlejší snížení rizik plynoucích ze znečištění ovzduší pro lidské zdraví, a to zejména
vlivem expozice suspendovanými částicemi PM10 a PM2,5 a přízemního ozónu, dále snížení negativního vlivu
znečištěného ovzduší na ekosystémy a vegetaci (acidifikace, eutrofizace, vliv přízemního ozónu)
a na materiály, a dodržení národních závazků snížení emisí a plnění platných imisních limitů.
Hodnocení:
NPSE je podkladem pro stanovení referenčních cílů ŽP a vyhodnocení priorit, opatření a aktivit z hlediska
jejich vlivů na kvalitu ovzduší.
5.1.3

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020

Účelem Zdraví 2020 je především stabilizace systému prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví
a nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace.
Zdraví 2020 definuje hlavní cíl, k němuž vedou dva strategické cíle, rozpracované do čtyř oblastí prioritních
politických opatření zaměřených na řešení vybraných dominantních problémů zdravotního stavu populace
ČR.
Prioritní oblasti Národní strategie jsou:


Realizovat celoživotní investice do zdraví a prevence nemocí, posilovat roli občanů a vytvářet
podmínky pro růst a naplnění jejich zdravotního potenciálu,



čelit závažným zdravotním problémům v oblasti neinfekčních i infekčních nemocí a průběžně
monitorovat zdravotní stav obyvatel,



posilovat zdravotnické systémy zaměřené na lidi, zajistit použitelnost a dostupnost zdravotních
služeb z hlediska příjemců, soustředit se na ochranu a podporu zdraví a na prevenci nemocí,
rozvíjet kapacity veřejného zdravotnictví, zajistit krizovou připravenost, průběžně monitorovat
zdravotní situaci a zajistit vhodnou reakci při mimořádných situacích,



podílet se na vytváření podmínek pro rozvoj odolných sociálních skupin, tedy komunit žijících
v prostředí, které je příznivé pro jejich zdraví.

Hodnocení:
Předkládaná Strategie má se strategií Zdraví 2020 pozitivní vazby, především v případě podpory
volnočasových aktivit a podpory komunitního života.
5.1.4

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví
pro všechny v 21. Století

Zdraví pro všechny v 21. století (dále jen „ZDRAVÍ 21“) představuje racionální, dobře strukturovaný model
komplexní péče společnosti o zdraví a jeho rozvoj, vypracovaný týmy předních světových odborníků
z medicínských oborů a odborníků pro zdravotní politiku a ekonomiku. Velký význam přikládá ZDRAVÍ 21
účasti všech složek společnosti na zlepšování národního zdraví a společné odpovědnosti všech resortů.
Zdraví jako konkrétní důvod spolupráce resortů a jedno z kritérií pro politické rozhodování dosud není
běžnou praxí činnosti ministerstev.
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Přehled cílů Zdraví 21:
1.

Solidarita ve zdraví v evropském
regionu
2. Spravedlnost ve zdraví
3. Zdravý start do života
4. Zdraví mladých
5. Zdravé stárnutí
6. Zlepšení duševního zdraví
7. Prevence infekčních onemocnění
8. Snížení výskytu neinfekčních nemocí
9. Snížení výskytu poranění způsobených
násilím a úrazy
10. Zdravé a bezpečné životní prostředí
11. Zdravější životní styl

12. Snížit škody způsobené alkoholem,
drogami a tabákem
13. Zdravé místní životní podmínky
14. Zdraví, důležité hledisko v činnosti
všech resortů
15. Integrovaný zdravotnický sektor
16. Řízení v zájmu kvality péče
17. Financování zdravotnických služeb
a rozdělování zdrojů
18. Příprava zdravotnických pracovníků
19. Výzkum a znalosti v zájmu zdraví
20. Mobilizace partnerů pro zdraví
21. Opatření a postupy směřující ke zdraví
pro všechny

Hodnocení:
SP Plzeň je v souladu s principy ochrany veřejného zdraví obecně, především svým zaměřením
ke zdravějšímu životnímu stylu obyvatel.
5.1.5

Plán odpadového hospodářství ČR (2015 – 2024)

Plán odpadového hospodářství ČR (POH ČR) stanoví, v souladu s principy udržitelného rozvoje, cíle
a opatření pro nakládání s odpady na území ČR. POH ČR je podkladem pro zpracování plánů odpadového
hospodářství krajů. Hlavními cíli strategie je jednoznačně předcházení vzniku odpadů a zvýšení recyklace
a materiálového využití odpadů. Součástí POH je i Program předcházení vzniku odpadů. Plán se zaměřuje na
upřednostnění způsobů nakládání s odpady podle celoevropské odpadové hierarchie a plnění evropských
cílů ve všech oblastech nakládání s odpady. Strategie navržená v POH ČR vede k jednoznačnému odklonu
odpadů ze skládek skrze předcházení odpadů, zvýšení recyklace a materiálového využití odpadů.
Strategické cíle:
1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů,
2. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní
prostředí,
3. Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“,
4. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství.
Hodnocení:
Předkládaná Strategie se odpadovým hospodářstvím nezabývá. Není v rozporu s požadavky POH ČR
a okrajově navrhuje opatření k omezování skládkování odpadů a zlepšování stavu odpadového
hospodářství.
5.1.6

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 – 2020

Hlavním cílem této Koncepce je zvyšovat konkurenceschopnost celého odvětví cestovního ruchu na národní
i regionální úrovni, udržení jeho ekonomické výkonnosti i jeho pozitivních dopadů na socio-kulturní
a environmentální rozvoj České republiky. Mezi nejdůležitější návrhy Koncepce patří srozumitelnější
vymezení postavení MMR, agentury CzechTourism a dalších subjektů jako jsou například kraje. Fungující
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organizace destinačního managementu by měly být informačním a marketingovým základem pro kvalitní
prezentaci České republiky v zahraničí a podporovat marketing českých destinací v rámci domácího
cestovního ruchu.
Hodnocení:
SPMP je s uvedenou Koncepcí v souladu, resp. navrhuje opatření pro podporu cestovního ruchu ve městě.
5.1.7

Dopravní politika České republiky pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku
2050

Dopravní politika ČR představuje vrcholový strategický dokument Vlády ČR pro sektor doprava, který
identifikuje hlavní problémy sektoru a navrhuje opatření na jejich řešení. Hlavním cílem koncepce je
vytvářet podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní soustavy postavené na využití technicko-ekonomickotechnologických vlastností jednotlivých druhů dopravy, na principech hospodářské soutěže s ohledem na
její ekonomické a sociální vlivy a dopady na životní prostředí a veřejné zdraví.
Hodnocení:
Dopravní politika je vzhledem ke svému charakteru rámcem spíše pro některá opatření předkládané
Strategie než pro stanovené referenční cíle životního prostředí. I specifické cíle Dopravní politiky ČR mohou
být na jedné straně zcela v souladu s návrhem Strategie, na straně druhé se mohou dostat do rozporu
s konkrétními podmínkami, například ochrany přírody a krajiny v konkrétním území.

5.2 Stručný přehled oborových/resortních strategických dokumentů Plzeňského kraje,
které byly využity při hodnocení Strategie
5.2.1

Program rozvoje Plzeňského kraje 2014 +

Program rozvoje kraje (dále i „PRK“) představuje základní dokument regionálního rozvoje na úrovni vyššího
územně samosprávného celku, jedná se o střednědobý dokument s délkou platnosti 2014 – 2020.
Globálním cílem kraje je: „Zvýšit konkurenceschopnost a atraktivitu Plzeňského kraje efektivním
a udržitelným využitím zdrojů“.
V rámci PRK bylo definováno pět strategických cílů:


Strategický cíl 1: Zajistit dostatek kvalifikovaných pracovních sil



Strategický cíl 2: Zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných služeb



Strategický cíl 3: Zvýšit konkurenceschopnost regionální ekonomiky



Strategický cíl 4: Zlepšit fungování a vzhled měst a obcí a jejich vztahy



Strategický cíl 5: Zajistit funkčnost a rozvoj dopravních systémů kraje



Strategický cíl 6: Zabezpečit příznivé životní prostředí pro obyvatele kraje

Hodnocení:
SPMP z Programu rozvoje Plzeňského kraje vychází, poznatky Programu byly využity zpracovatelem
předkládané Strategie, jsou spolu tedy v souladu.
5.2.2

Územně analytické podklady Plzeňského kraje (2017, 4. Úplná aktualizace)

Územně analytické podklady (dále také ÚAP) jsou důležitým podkladem pro plánování rozvoje území.
Dokument umožňuje prosazovat principy udržitelného rozvoje do strategického plánování rozvoje
měst/regionů včetně komunitních plánů sociálních služeb. Jsou nástrojem územního plánování, který slouží
k soustavnému a komplexnímu zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území kraje.
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ÚAP PK 2017 vycházejí, tak jako předchozí ÚAP PK 2015 z kompletních dat SLDB 2011 a proto vykazují
částečně obdobné závěry jako aktualizace předchozí. Rozdíly vyplývají především z nutnosti řešit
nedostatečnou dostupnost, úplnost a aktuálnost údajů o území od některých poskytovatelů
a z nevyváženosti předaných aktualizací ÚAP ORP 2016.
Hodnocení:
SPMP respektuje Územně analytické podklady Plzeňského kraje.
5.2.3

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje a 1. aktualizace

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje nabyly účinnosti dne 17. 10. 2008 a hlavním cílem ZÚR je
stanovit priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území.
Pro rozvojovou oblast OB5 Plzeň je kritériem a podmínkou pro rozhodování o změnách v území pro území
dotčeného města: „Komplexně vnímat specifické postavení města Plzně na území kraje, jeho rozvoj zaměřit
zejména na posílení soudržnosti obyvatel území a obecné zlepšení podmínek životního a obytného prostředí
a dopravy“ a dále byly stanoveny úkoly ÚPD.
Hodnocení:
SPMP, resp. strategické cíle, opatření a aktivity rozpracované v návrhové části Strategie vycházejí a rozvíjejí
cíle Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, předkládaná Strategie je tedy se ZÚR Plzeňského kraje
v souladu.
5.2.1

Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2012 – 2016

Cílem Plánu dopravní obslužnosti Plzeňského kraje je vytvořit podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné
zajišťování dopravní obslužnosti Plzeňského kraje v letech 2012 – 2016, přičemž se dopravní obslužností
Plzeňského kraje rozumí zabezpečení dopravy občanů po všechny dny v týdnu především do škol
a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících
základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět,
přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu.
Hodnocení:
SPMP, resp. strategické cíle, opatření a aktivity rozpracované v návrhové části vycházejí z tohoto plánu
a jsou s ním v souladu.
5.2.2

Plán udržitelné mobility Plzně

Plán udržitelné mobility Plzně je strategický dokument, který podporuje rozhodování o realizaci investičních
i neinvestičních opatření v dopravní obslužnosti Plzně. Soustředí se na diskuzi o prioritách v širším
zastoupení veřejnosti, měřitelné rozhodování a zkoumání širších dopadů uvažovaných opatření a je
důležitým podkladem pro financování projektů z fondů EU v období 2014 – 2020.
Hodnocení:
SPMP, resp. strategické cíle, opatření a aktivity rozpracované v návrhové části vycházejí z tohoto plánu
a jsou s ním v souladu.
5.2.3

Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Jihozápad – CZ03

Účelem Programu je komplexně identifikovat příčiny znečištění ovzduší a stanovit taková opatření, jejichž
realizace povede ke zlepšení kvality ovzduší a dosažení přípustné úrovně znečištění. Tam, kde jsou tyto
úrovně splněny, je třeba realizovat opatření uvedená v PZKO JZ v přiměřeném rozsahu tak, aby hodnoty
přípustné úrovně znečištění nebyly překročeny.
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Hodnocení:
SPMP reflektuje požadavky PZKO, především v oblasti podpory rozvoje integrovaných dopravních systémů
a budování cyklostezek a stezek pro pěší, a celkově podporou nízko-emisní dopravy. Lze tedy konstatovat, že
obě koncepce jsou spolu v souladu.
5.2.4

Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje 2016 – 2026

Účelem plánu odpadového hospodářství kraje je stanovit optimální způsob dosažení souladu s požadavky
právních předpisů ČR a EU v oblasti odpadového hospodářství na území kraje a s tím spojené ekonomické
dopady.
Hodnocení:
Přestože byl POH použit jako jeden z podkladů pro zpracování SPMP, nejsou v návrhové části předkládané
Strategie uvedeny žádná opatření/aktivity, které by se problematikou odpadů zabývaly. POH Plzeňského
kraje tak pouze poskytl informační základnu pro Analytickou část SPMP.
5.2.5

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Cílem Koncepce EVVO Plzeňského kraje je vytvořit vzdělávací a informační systém, který povede ke zvýšení
zájmu občanů o životní prostředí a který přispěje k výraznějšímu zapojení všech cílových skupin do řešení
environmentálních problémů a uvědomování si důsledků konání a chování jednotlivce i celého společenství
na stav životního prostředí.
Hodnocení:
SPMP je s koncepcí EVVO plně v souladu, resp. navrhuje konkrétní opatření pro posílení environmentálního
povědomí obyvatel města Plzně.
5.2.6

Koncepce ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje

Koncepce ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje definuje systém střednědobých a dlouhodobých
pravidel a opatření, jež mají přispět k zásadnímu zlepšení stavu přírody a krajiny na území Plzeňského kraje.
Koncepce je dynamickým, živým dokumentem, který je potřeba stále aktualizovat, doplňovat a měnit ve
smyslu nových skutečností a poznatků. Koncepce je určena především pro pracovníky veřejné správy na
všech jejích úrovních mezi obcí a krajem.
Hodnocení:
SPMP z této koncepce vychází, resp. přejímá některé její poznatky a konkretizuje navržená opatření (na
úroveň území města), je s ní tedy v souladu.
5.2.7

Další dokumenty

Strategický plán města Plzně pak vychází i z dalších strategických dokument, se kterými je tudíž v souladu.
Jedná se například o:
 Územní plán Plzeň, 2016
 Program rozvoje města Plzně – aktualizace, 2013
 Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Plzni na období 2014 – 2018
 Adaptační strategie města Plzně s využitím ekosystémově založených přístupů
 Akční plán protihlukových opatření pro aglomeraci Plzeň
 Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně 2016
 Koncepce péče o životní prostředí v Plzni
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 Plán odpadového hospodářství statutárního města Plzeň

Závěr:
Všechny výše uvedené koncepční dokumenty na celostátní i krajské (regionální) úrovni byly, dle své
relevance, v různé míře použity k hodnocení a přípravě dokumentu Vyhodnocení vlivů Strategie na životní
prostředí a veřejné zdraví. Ve vybraných případech byly některé z koncepcí využity pro formulaci či úpravu
referenčních cílů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, které byly základním nástrojem pro
hodnocení dokumentu Strategie.
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5.3 Způsob stanovení referenčního hodnotícího rámce v oblasti ŽP
Základní rámec pro vyhodnocení souladu cílů koncepce s požadavky na ochranu životního prostředí tvoří
referenční cíle ochrany životního prostředí. Referenční cíle ochrany životního prostředí především umožňují
posoudit, jak mohou jednotlivé specifické cíle a aktivity ovlivnit naplnění cílů ochrany životního prostředí
a zda je ovlivňují pozitivně, negativně nebo jsou vůči plnění cílů neutrální2. Následně mohou sloužit jako
základ pro sledování (monitoring) dopadů implementace Strategie na životní prostředí pomocí stanovených
indikátorů a jako rámec pro určení environmentálních kritérií výběru potenciálních projektů.
V případě posuzované Strategie byly pro stanovení referenčních cílů ochrany životního prostředí využity
národní a regionální koncepce v oblasti životního prostředí.
Jednotlivé hierarchické úrovně strategických cílů, opatření a aktivit Strategie spolu obsahově souvisejí
(viz kapitola 1 – Obsah koncepce), ve Vyhodnocení jsou proto slovně podrobněji vyhodnoceny především ty
typy aktivit, které mohou zakládat potenciální problémy z hlediska vlivů na životní prostředí.
Strategický plán města Plzně uvádí seznam celkem 18 opatření a 84 aktivit.

5.4 Sada referenčních cílů životního prostředí
Níže uvedená sada referenčních cílů ochrany životního prostředí představuje rámec pro Vyhodnocení
koncepce. Při vyhodnocování dílčích cílů (oblastí intervence) je ve Vyhodnocení v tabelární formě
posouzeno, nakolik mohou jednotlivé aktivity (a tím i opatření) ovlivnit naplňování referenčních cílů
ochrany životního prostředí, to znamená, zda je ovlivňují pozitivně, negativně či jsou vůči nim neutrální.
Celkem bylo vytipováno 8 referenčních cílů ochrany životního prostředí a 1 referenční cíl ochrany veřejného
zdraví, které mají k předkládané Strategii vztah (viz Tab. 5).
Při hodnocení byly dále vzaty v úvahu pro Strategii relevantní požadavky Závěru zjišťovacího řízení
(respektive připomínky dotčených orgánů veřejné správy) a hodnocení cílů některých koncepcí na národní
a krajské (regionální) úrovni.
Tab. 5.

Referenční cíle ochrany životního prostředí

Oblast životního
prostředí

Referenční cíl

1.

Krajina

Omezovat fragmentaci krajiny, chránit
krajinný ráz, kulturní a přírodní dědictví

2.

Biodiverzita
a ochrana přírody

Chránit přírodní hodnoty v území,
zvyšovat kvalitu přírodního prostředí

3.

Půda

Omezit zábory a degradaci půdy (ZPF
a LPF), zamezovat vodní a větrné erozi
půdy

4.

Voda

Chránit zdroje povrchových a podzemních
vod, podporovat přirozenou retenční
funkci krajiny

5.

Energetika

Snižovat spotřebu energií, využívat OZE

Charakteristika referenčního cíle
Omezit fragmentaci krajiny, dbát na
zachování krajinného
rázu,
významných
krajinných prvků a ÚSES
Zajistit dostatek zelených ploch, podporovat
výsadbu městské zeleně, chránit biotu,
podporovat druhovou ochranu a zachovávat
kvalitu chráněných území.
Především ochrana před zábory zemědělské
půdy I. a II. třídy ochrany plošně většího
rozsahu, ochrana lesní půdy a pozemků před
plošně většími zábory, k nové výstavbě
přednostně využívat plochy brownfields
Zajišťování obecné ochrany podzemních
a povrchových vod, respektovat ochranná
pásma vodních zdrojů, podporovat přirozenou
retenční funkci krajiny a ochranu před
povodněmi.
Snižovat
energetickou
náročnost

2 Analogie platí i pro referenční cíle ochrany veřejného zdraví
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Oblast životního
prostředí

Referenční cíl

Charakteristika referenčního cíle

6.

Ovzduší

Zajistit dobrou kvalitu ovzduší a plnění
imisních limitů

7.

Hluk

Snižovat zatížení obyvatel
(především z dopravy)

8.

Zdraví

Zajistit zdravé a bezpečné prostředí

9.

EVVO

Zajišťovat
a osvětu

environmentální

hlukem

vzdělávání

a přednostně využívat obnovitelné zdroje
energie (OZE)
Snižovat emise znečišťujících látek do ovzduší
–
především
polétavého
prachu
a benzo(a)pyrenu
Chránit
obyvatele
před
hlukovým
znečištěním, omezovat zdroje hluku
Navazuje na ref. cíle 6 a 7, kdy znečištění
ovzduší a hlukové znečištění patří mezi
determinanty zdraví obyvatel, tj. omezování
hlučnosti a znečištění ovzduší. U bezpečného
prostředí chránit obyvatele před negativními
účinky
živelních
událostí
(povodně),
podporovat bezpečnost v dopravě a ve
veřejném prostoru.
Podporovat zvyšování environmentálního
povědomí mezi obyvateli a ve školách
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6

ZÁVAŽNÉ VLIVY (VČETNĚ SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH, KUMULATIVNÍCH,
KRÁTKODOBÝCH,
STŘEDNĚDOBÝCH
A
DLOUHODOBÝCH,
TRVALÝCH
A PŘECHODNÝCH, POZITIVNÍCH A NEGATIVNÍCH VLIVŮ) NAVRHOVANÝCH
VARIANT KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Strategický plán města Plzně je předkládán v jedné variantě. Tato varianta vznikla na základě komplexního
procesu přípravy SP Plzeň ve spolupráci s důležitými subjekty rozvoje, včetně zapojení široké veřejnosti
dotčeného města. Vzhledem k charakteru Strategie se variantní vývoj může projevit na úrovni
implementace aktivit, které jsou v Strategii uvedeny v obecné rovině, bez bližší konkretizace. Zařazení
aktivit uvedených v Strategii, či zařazení dalších projektů dosud nezařazených, které odpovídají aktivitám,
ovlivní i dopady Strategie na rozvoj území i životní prostředí a veřejné zdraví.

6.1 Hodnocení Strategie jako celku
Při hodnocení vlivů SP Plzeň na životní prostředí je potřeba vzít v úvahu nejen potenciální dopady koncepce
na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ale také vzájemnou
interakci stavu životního prostředí s deklarovanou ambicí rozvoje území v navrženém scénáři.
Analytická část
Analytická část obsahuje 9 tematických analýz a jednu Celkovou situační analýzu. Účelem těchto analýz bylo
zjistit a prezentovat nejdůležitější poznatky z nejdůležitějších oblastí života města, na jejich základě
formulovat hlavní pozitiva a problémy rozvoje města Plzně, a nasměrovat pozornost k jejich posilování
a řešení v návrhové části Strategie.
Problematice životního prostředí věnuje analytická část Strategie pozornost v rámci tematické analýzy
s názvem Životní prostředí, kde je tomuto aspektu věnována dostatečná pozornost. V rámci této kapitoly
byla provedena také tematická SWOT analýza.
Životní prostředí je pak zakomponováno i do SWOT analýzy souhrnné, kdy byly vytipovány slabé a silné
stránky města v této oblasti a formulovány nejvíce problematické okruhy.
Návrhová část
Návrhová část obsahuje celkem 5 strategických cílů, z nichž jsou zlepšení životního prostředí věnovány tři,
resp. jsou aktivity v rámci opatření zaměřeny na oblast ochrany nebo zvyšování kvality životního prostředí
v zájmovém území.
V návrhové části je také stručně popsána Implementace Strategie s popisem tvorby Akčního plánu a také
hodnocení naplňování Strategie (její monitoring).

Návrhy a doporučení zpracovatele SEA:
Analýza
K analytické části nemají zpracovatelé Vyhodnocení připomínky ani doporučení.
SWOT analýza
Zpracovatelé Vyhodnocení ve svém doporučení explicitně neformulují ani neupravují výroky SWOT analýzy,
neboť jsou jim známy principy tvorby strategických dokumentů a nemají ambice SWOT analýzu měnit bez
znalostí celého procesu její tvorby.
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Návrhová část
K návrhové části jako celku nemají zpracovatelé Vyhodnocení připomínky ani doporučení. Doporučení
vycházející z posouzení vlivů jednotlivých opatření jsou uvedena následně v dalších částech Vyhodnocení.
Implementační část
K Implementační části nemají zpracovatelé Vyhodnocení připomínky ani doporučení.

6.2 Hodnocení vlivů strategických cílů, opatření a aktivit Strategie
Při hodnocení environmentálních vlivů SPMP vzal zpracovatel SEA v úvahu také princip předběžné
opatrnosti a tam, kde by dle jeho názoru mohlo dojít během budoucí implementace opatření, resp. aktivit
k nepříznivým vlivům, byla v souladu s tímto principem formulována doporučení, jak těmto nepříznivým
vlivům předejít, například způsobem hodnocení při výběru aktivit.
Jak již bylo uvedeno výše, opatření a aktivity jsou hodnoceny zejména vůči vlivu na výše identifikované
problémové oblasti, kterým musí být věnována zvláštní pozornost (kvalita ovzduší, hluk, voda, ochrana
půdy, přírody a krajiny), opatření a aktivity jsou tedy posuzovány vůči celé sadě referenčních cílů životního
prostředí a veřejného zdraví, tedy hodnocením, nakolik tato opatření přispívají k naplňování referenčních
cílů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, či zda s nimi nejsou v rozporu. Celkem bylo vytipováno
8 referenčních cílů ochrany životního prostředí a 1 referenční cíl ochrany veřejného zdraví, které mají
k předkládané Strategii vztah (viz Tab. 5).
Pro hodnocení bylo využito následující stupnice významnosti.
Stupnice významnosti
+2 potenciálně významný pozitivní vliv (velkého rozsahu) opatření na referenční cíl
+1 potenciálně pozitivní (přímý či nepřímý, lokální) vliv opatření na daný referenční cíl
0

zanedbatelný nebo komplikovaně zprostředkovatelný potenciální vliv (velmi malý rozsah)

-1

potenciálně negativní vliv opatření na daný referenční cíl (přímý či nepřímý, lokální)

-2

potenciálně významný negativní vliv opatření na daný referenční cíl (velkého rozsahu)

?

nebyla identifikována potenciální vazba mezi referenčním cílem a navrhovaným opatřením

Rozsah vlivu:


B - bodový (působící v místě realizovaného opatření)



L - lokální (působící v rámci širšího území např. v rozsahu správního území obce)



R - regionální (působící na území 2 a více obcí)

Spolupůsobení vlivu


K – kumulativní působení vzhledem k již existujícím nebo uvažovaným záměrům a opatřením,
resp. jejich známým vlivům



Sy – synergické působení vzhledem k již existujícím nebo uvažovaným záměrům a opatřením,
resp. jejich známým vlivům



Sk – sekundární působení vzhledem k již existujícím nebo uvažovaným záměrům a opatřením,
resp. jejich známým vlivům

+/-

pozitivní/negativní

V tabulkách je barevně podtrženo bodové hodnocení spolupůsobení vlivu u relevantních referenčních cílů.
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Tyto vlivy lze orientačně definovat takto:


Kumulativní vliv je dán součtem vlivů stejného druhu (např. emise oxidu dusíku) z různých zdrojů,
přičemž při posuzování jednotlivých zdrojů izolovaně by takový vliv nemusel být shledán.



Synergický vliv vzniká působením vlivů různého druhu (např. současné působení více zdrojů různých
emisí) na danou složku životního prostředí.



Sekundární vliv je vliv působící na danou složku životního prostředí nepřímo přes jinou (druhou)
složku životního prostředí.

Časový horizont působení


Kp – krátkodobé, respektive přechodné



Sd – střednědobé (tj. v horizontu cca do 5 let)



Dt – dlouhodobé, respektive trvalé (tj. v horizontu nad 5 let)

Tyto vlivy jsou uvedeny v posledním sloupci tabulky s označením RSČ (Rozsah, Spolupůsobení, Časový
horizont).
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Tab. 6.

Hodnocení opatření a aktivit Strategického plánu města Plzně

Strategický cíl č. 1 Zlepšit podmínky pro kvalitní život všech generací

Ovzduší

Hluk

Zdraví

EVVO

9.

Energetika

8.

Voda

Referenční cíle životního prostředí
4.
5.
6.
7.

Půda

3.

Biodiverzita a ochrana
přírody

2.

Krajina

1.

1.1.1 Zlepšovat využití veřejného prostoru ve městě formou drobnějších
úprav, pokračovat v regeneracích sídlišť

+1

+1

0

0

0

0

0

0

+1

L/-/Dt

1.1.2 Podporovat projekty napomáhající zvyšování bezpečnosti ve městě

0

0

0

0

0

0

0

+1

+1

L/-/St

1.1.3 Pokračovat v revitalizaci významných veřejných prostorů (náměstí,
parky)

+1

+1

0

0

0

0

0

+1

0

L/K/Dt

1.1.4 Vytvářet podmínky pro výstavbu v přestavbových územích ve městě
a podporovat využití prázdných objektů

+1

0

+2

+1

+1

0

0

0

0

L/-/Dt

1.1.5 Požadovat vznik nových kvalitních veřejných prostranství
v rozvojových lokalitách

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

1.1.7 Zkvalitňovat stávající bytový fond města, snižovat energetickou
náročnost budov, odstraňovat bariéry

0

0

0

0

+2

+1

0

+1

0

L/-/Dt

1.1.8 Pořádat soutěže na významné budovy, území a veřejná prostranství
ve městě

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

1.1.9 Zajistit rozvoj a zkvalitňování volnočasových areálů, sportovišť
a pokračovat ve vytváření odpočinkových míst

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

L/-/Dt

Opatření 1.1
Vytvářet podmínky pro kvalitní bydlení a trávení volného času

1.1.6 Systematicky podporovat kulturní a volnočasové aktivity, pečovat
o kulturní dědictví

RSČ
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1.1.10 Zavést regulaci vizuálního smogu ve městě

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

L/-/Dt

1.1.11 Zkvalitňovat a zvyšovat kapacitu objektů kulturní vybavenosti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
-/-/1.1.12 Posílit kapacity a zkvalitnit vybavení mateřských a základních škol
Komentář:
Přímý pozitivní vliv lze předpokládat ve spojení s oživením lokalit veřejnou zelení, což může mít zprostředkovaně také pozitivní vliv na biotickou složku přírody (vznik
1.1.1 nových úkrytových míst, propojení prvků sídelní zeleně apod.), zároveň bude mít aktivita pozitivní vliv na veřejné zdraví, protože směřuje ke zkvalitnění života obyvatel.
Doporučení: x
Aktivita směřující k zajištění bezpečnosti obyvatel města, tedy s pozitivním vlivem na veřejné zdraví.
1.1.2
Doporučení: x
Přímý pozitivní vliv lze očekávat tam, kde v souvislosti s revitalizacemi veřejných prostranství dojde k prosazení ozelenění těchto míst (kumulativní vliv v součinnosti
s dalšími lokalitami). Aktivita může mít další pozitivní vazbu, a to na veřejné zdraví obyvatel, v souvislosti se zpříjemněním prostředí pro setkávání lidí, a dále by měla
1.1.3 aktivita mít pozitivní vliv na kulturní památky v dané lokalitě a genius loci s ohledem na konkrétní provedení jednotlivých záměrů.
Doporučení: V rámci projektových záměrů lze doporučit zapojení veřejné zeleně v co největší možné míře, v případě výskytu kulturních památek v dotčené lokalitě
je pak nutné konkrétní projektový záměr konzultovat s památkovou péčí.
Aktivita směřuje do rozvoje v již v minulosti využívaných plochách brownfields. Pozitivní vlivy zejména z hlediska ochrany půdy, zamezení další fragmentaci krajiny,
1.1.4 ochrana vzhledu sídel, ochrany vod apod.
Doporučení: x
Aktivita spíše organizačního charakteru, při nové výstavbě je nutné trvat na dodržování návrhů veřejných prostranství z územní studie, ve které jsou tyto plochy
1.1.5 navrhovány a požadovat po investorech také jejich realizaci.
Doporučení: x
Aktivita bez přímého vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví.
1.1.6
Doporučení: x
Zkvalitnění bytového fondu povede ke zkvalitnění života obyvatel. Zateplení, resp. izolace fasád domů přitom napomůže menší spotřebě energií a nepřímo v kvalitě
ovzduší. Umístění typových projektů je v souladu s územním plánem.
1.1.7
Doporučení: V případě výstavby nových bytových jednotek je potřeba myslet i na zajištění dostatečně kapacitní infrastruktury tak, aby došlo k vytvoření kvalitního
životního prostředí pro budoucí obyvatele, a zakomponovat do návrhů projektů co největší možné množství veřejné zeleně.
Aktivita je administrativního a organizačního charakteru, bez přímých vlivů na složky životního prostředí a veřejného zdraví.
1.1.8
Doporučení: x
Aktivita má přímý pozitivní vliv na veřejné zdraví obyvatel.
1.1.9
Doporučení: x
Aktivita s přímým pozitivním vlivem na krajinu, ve smyslu zachování architektonického pojetí a genia loci konkrétní lokality.
1.1.10
Doporučení: x
Aktivita organizačního charakteru, bez přímého vlivu na složky ŽP a veřejné zdraví.
1.1.11
Doporučení: x
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1.1.12

Jedná se o aktivitu zaměřenou na přístavby již stávajících zařízení, lze tedy očekávat případný minimální vliv na ŽP.
Doporučení: x
Referenční cíle životního prostředí

EVVO

9.

Zdraví

8.

Hluk

7.

Ovzduší

6.

Energetika

5.

Voda

4.

Půda

3.

Biodiverzita a ochrana
přírody

2.

Krajina

1.

1.2.1 Dostavět městský okruh a další komunikace umožňující navrátit
dnešním dopravním trasám vzhled příjemných městských ulic

-1

-1

-1

0

0

+1/-1

+1/-1

+1/-1

0

L/Sy/Dt

1.2.2 Systematicky řešit parkování ve městě (záchytná parkoviště, zóny,
parkovací domy)

0

0

-1

0

0

+1

+1

+1

0

L/Sy/Dt

1.2.3 Zlepšovat podmínky pro MHD

0

0

0

0

+1

+2

+2

+2

0

L/Sy/Dt

1.2.4 Zlepšit provázanost jednotlivých druhů dopravy

0

0

0

0

+1

+1

+1

0

0

L/Sy/Dt

1.2.5 Zajistit rozvoj cyklotras a jejich provázanost do ucelené sítě

0

0

-1

0

0

+1

+1

+2

0

L/Sy/Dt

1.2.6 Vytvářet podmínky pro rozvoj pěší dopravy

0

0

0

0

0

+1

+1

+1

0

L/Sy/Dt

1.2.7 Zlepšit organizaci a regulaci dopravy

0

0

0

0

0

+1

+1

+1

0

L/Sy/Dt

1.2.8 Respektovat městský charakter uličních prostorů u dopravních staveb
v zastavěném a zastavitelném území

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

B/-/Dt

1.2.9 Podporovat rozvoj elektromobility a carsharingu
Komentář:

0

0

0

0

0

+1

+1

+1

0

L/Sy/Dt

Opatření 1.2
Naplňovat Plán udržitelné mobility města Plzně

RSČ

17-R-21
únor 2018

77

Vyhodnocení koncepce
Strategický plán města Plzně

1.2.1

V případě dostavby západní částí městského okruhu je možné očekávat zábory zemědělského půdního fondu a fragmentaci krajiny, a přestože trasa západního MO
vede mimo lokality soustavy Natura 2000, může mít MO negativní vliv na některé druhy volně žijících živočichů. Hluková a také imisní zátěž bude přemístěna do nových
lokalit, kde může docházet k synergickým vlivům s již stávajícími zdroji znečištění. Převedením a vyvedením tranzitní dopravy mimo hustě obydlená území města Plzně
dojde ke snížení imisní a hlukové zátěže v současnosti nejzatíženějších lokalitách, a tím pádem zprostředkovaně také ke zlepšení veřejného zdraví. Je nutné
podotknout, že tato aktivita bude představovat dostavbu již zahájeného projektu. K tomuto úseku již bylo Ministerstvem životního prostředí ČR vydáno kladné
stanovisko k vlivům na ŽP.

1.2.2

1.2.3
1.2.4
1.2.5

1.2.6

1.2.7
1.2.8
1.2.9

Doporučení: x
Jedná se o aktivity zaměřené na budování nových a rozšíření stávajících parkovacích ploch (domů), kdy je možným negativním vlivem případný zábor ZPF či LPF
a navýšení imisní a hlukové zátěže v dané lokalitě. Zároveň však toto opatření směřuje k regulaci individuální automobilové dopravy v centru města a zastavěných
oblastech, tedy k odklonění dopravního toku mimo v současnosti nejvíce zatížená území. Dojde ke snížení expozice obyvatel vůči negativním účinkům hluku
a znečišťujících látek v ovzduší Tato skutečnost může mít tedy i pozitivní vliv na imisní a hlukové zatížení a veřejné zdraví.
Doporučení: Konkrétní projektové záměry většího rozsahu je nutné posoudit v rámci procesu EIA v souladu s požadavky na ochranu vod, přírody, ZPF, ochrany před
povodněmi atp. V případě budování parkovacích ploch umožnit vsakování dešťových vod do půdy.
Pozitivní vlivy zejména z hlediska snižování imisní a hlukové zátěže prostředí (synergicky s dalšími aktivitami z oblasti mobility) a zlepšování zdraví obyvatel.
Doporučení: x
Opatření organizačního charakteru, pozitivní vlivy zejména z hlediska snižování imisní a hlukové zátěže prostředí v souvislosti s další podporou MHD na úkor IAD.
Doporučení: x
Pozitivní vlivy zejména z hlediska snižování imisní a hlukové zátěže prostředí v souvislosti s další podporou nízko-emisní dopravy (synergie s jinými aktivitami). Pozitivní
vliv také na veřejné zdraví v důsledku podpory zdravého pohybu a aktivity obyvatel. Potenciální negativní vliv v případě záboru ZPF pro účely nových cyklostezek.
Doporučení: V souladu s UPP v případě, že to bude možné, vhodně umisťovat a trasovat cyklostezky tak, aby nedocházelo k dalším záborům ZPF.
Pozitivní vlivy zejména z hlediska snižování imisní a hlukové zátěže prostředí v souvislosti s další podporou nízko-emisní dopravy (synergie s jinými aktivitami). Pozitivní
vliv také na veřejné zdraví v důsledku podpory zdravého pohybu a aktivity obyvatel a zvýšení bezpečnosti chodců.
Doporučení: x
Pozitivní vlivy zejména z hlediska snižování imisní a hlukové zátěže prostředí v souvislosti s další podporou nízko-emisní dopravy (synergie s jinými aktivitami) oproti
IAD. Pozitivní vliv také na veřejné zdraví v důsledku podpory zdravého pohybu a aktivity obyvatel.
Doporučení: x
Aktivita je organizačního charakteru, mající zprostředkovaně pozitivní vliv na architektonickou a urbanistickou hodnotu území.
Doporučení: x
Pozitivní vlivy zejména z hlediska snižování imisní a hlukové zátěže prostředí v souvislosti s podporou nízko-emisní dopravy, či sdílení automobilu (synergie s jinými
aktivitami), které bude mít zprostředkovaně pozitivní vliv i na lidské zdraví.
Doporučení: x.
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Referenční cíle životního prostředí

EVVO

9.

Zdraví

8.

Hluk

7.

Ovzduší

6.

Energetika

5.

Voda

4.

Půda

3.

Biodiverzita a ochrana
přírody

2.

Krajina

1.

1.3.1 Zvyšovat kapacity sítě sociálních služeb a služeb návazných, s
ohledem na demografický vývoj ve městě

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

L/-/Dt

1.3.2 Zvyšovat počet pracovníků v sociálních službách

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

L/-/Dt

1.3.3 Podporovat výstavbu sociálního a dostupného bydlení pro ohrožené
a znevýhodněné osoby vč. podpory sociálního začleňování (Dobrá adresa
Plzeň)

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

L/-/Dt

Opatření 1.3
Zajistit udržitelnou síť kvalitních sociálních služeb vč. služeb návazných
a podpora zdravého životního stylu obyvatel

RSČ

0
0
0
0
0
0
0
+1
0
L/-/Dt
1.3.4 Motivovat občany k zodpovědnému přístupu k péči o vlastní zdraví
Komentář:
Aktivita s přímým pozitivním vlivem na veřejné zdraví.
1.3.1
Doporučení: x
Aktivita s přímým pozitivním vlivem na veřejné zdraví.
1.3.2
Doporučení: x
Aktivita s přímým pozitivním vlivem na veřejné zdraví.
1.3.3 Doporučení: V případě výstavby nových bytových jednotek je potřeba myslet i na zajištění dostatečně kapacitní infrastruktury tak, aby došlo k vytvoření kvalitního
životního prostředí pro budoucí obyvatele, a zakomponovat do návrhů projektů co největší možné množství veřejné zeleně.
Opatření marketingového charakteru, pozitivní vlivy zejména na veřejné zdraví.
1.3.4
Doporučení: x
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5.

Voda

Energetika

Ovzduší

Hluk

Zdraví

EVVO

2.

Opatření 1.4
Doplnit chybějící vodohospodářskou infrastrukturu v urbanizovaných
částech města a posílit provozní spolehlivost a bezpečnost stávajících
systémů technické infrastruktury

Biodiverzita a ochrana
přírody

4.

Půda

1.

Krajina

Referenční cíle životního prostředí
3.

6.

7.

1.4.1 Vybudovat havarijní zdroj surové vody

0

0

0

+1

0

0

0

+1

0

R/-/Dt

1.4.2 Rozšířit stávající systém zásobování pitnou vodou

0

0

0

+1

0

0

0

+1

0

R/-/Dt

1.4.3 Rozšířit stávající systém odkanalizování území

0

+1

0

+1

0

0

0

+1

0

R/-/Dt

1.4.4 Rekonstruovat technicky nevyhovující a nekapacitní úseky
vodohospodářského systému

0

0

0

+1

0

0

0

+1

0

R/-/Dt

0

0

-/-/-

1.4.5 Stanovit ekonomické a administrativní podmínky pro režim
0
0
0
0
+1
0
0
ostrovního provozu při výpadku elektrické přenosové soustavy ČR
Komentář:
Aktivita s přímým pozitivním vlivem na veřejné zdraví.
1.4.1
Doporučení: x
Aktivita s přímým pozitivním vlivem na veřejné zdraví, rozšíření vodovodů přispívá k zajištění dostatečného množství pitné vody.
1.4.2
Doporučení: x
Aktivita s přímým pozitivním vlivem na veřejné zdraví, rozvoj kanalizací připívá k lepšímu čištění odpadních vod.
1.4.3
Doporučení: x
Aktivita s přímým pozitivním vlivem na veřejné zdraví, vedoucí k zajištění dostatečného množství pitné vody a čištění odpadních vod.
1.4.4
Doporučení: x
Aktivita bez přímého vlivu na ŽP a veřejné zdraví.
1.4.5
Doporučení: x

8.

9.

RSČ
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Strategický cíl č. 2: Rozvíjet perspektivní trh práce a propojit vzdělávací systém s praxí
Referenční cíle životního prostředí

EVVO

9.

Zdraví

8.

Hluk

7.

Ovzduší

6.

Energetika

5.

Voda

4.

Půda

3.

Biodiverzita a ochrana
přírody

2.

Krajina

1.

2.1.1 Vytvořit komplexní systém komunikace a spolupráce jednotlivých
aktérů ve vzdělávání

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

2.1.2 Rozvíjet pomocí volnočasových aktivit schopnosti a znalosti žáků v
závislosti na uplatnitelnosti na trhu práce

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

2.1.3 Podporovat kariérové poradenství na základních a středních školách

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

2.1.4 Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

2.1.5 Podporovat stabilizaci a posílení aktivit vysokých škol v Plzni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

2.1.6 Zvyšovat uplatnitelnost absolventů podle potřeb trhu práce v
závislosti na průmyslu 4.0
Komentář:
Aktivita bez přímého vlivu na ŽP a veřejné zdraví.
2.1.1
Doporučení: x
Aktivita bez přímého vlivu na ŽP a veřejné zdraví.
2.1.2
Doporučení: x
Aktivita bez přímého vlivu na ŽP a veřejné zdraví.
2.1.3
Doporučení: x
Aktivita bez přímého vlivu na ŽP a veřejné zdraví.
2.1.4
Doporučení: x
Aktivita bez přímého vlivu na ŽP a veřejné zdraví.
2.1.5
Doporučení: x

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

Opatření 2.1
Doplnit chybějící vodohospodářskou infrastrukturu v urbanizovaných
částech města a posílit provozní spolehlivost a bezpečnost stávajících
systémů technické infrastruktury

RSČ
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2.1.6

Aktivita bez přímého vlivu na ŽP a veřejné zdraví.
Doporučení: x
Referenční cíle životního prostředí

EVVO

9.

Zdraví

8.

Hluk

7.

Ovzduší

6.

Energetika

5.

Voda

4.

Půda

3.

Biodiverzita a ochrana
přírody

2.

Krajina

1.

2.2.1 Podporovat rozvoj podnikavosti, již u žáků na ZŠ a SŠ, motivační
programy pro zahájení podnikání

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

2.2.2 Vytvářet podmínky pro umístění znalostně intenzivních firem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

2.2.3 Stimulovat a podporovat zavádění nebo rozvoj inovací ve firmách
včetně internacionalizace firem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

2.2.4 Zpracovat aglomerační strategii rozvoje podnikání

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

2.2.5 Podporovat start upy, začínající firmy, mikrofirmy, kreativní
podnikání

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

2.2.6 Podporovat rozvoj networkingových aktivit – předávání zkušeností,
nové podněty pro podnikání apod.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

2.2.7 Podporovat vznik a rozvoj klastrů

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

2.2.8 Vytvářet prostředí a služby pro přicházející kvalifikované pracovníky
zejména ze zahraničí
Komentář:
Aktivita bez přímého vlivu na ŽP a veřejné zdraví.
2.2.1
Doporučení: x
Aktivita bez přímého vlivu na ŽP a veřejné zdraví.
2.2.2
Doporučení: x
Aktivita bez přímého vlivu na ŽP a veřejné zdraví.
2.2.3
Doporučení: x

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

Opatření 2.2
Vytvářet podmínky pro podporu podnikání

RSČ
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2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8

Aktivita bez přímého vlivu na ŽP a veřejné zdraví.
Doporučení: x
Aktivita bez přímého vlivu na ŽP a veřejné zdraví.
Doporučení: x
Aktivita bez přímého vlivu na ŽP a veřejné zdraví.
Doporučení: x
Aktivita bez přímého vlivu na ŽP a veřejné zdraví.
Doporučení: x
Aktivita bez přímého vlivu na ŽP a veřejné zdraví.
Doporučení: x
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Strategický cíl č. 3: Zlepšit životní prostředí ve městě a zvýšit připravenost na změny klimatu
Referenční cíle životního prostředí

EVVO

9.

Zdraví

8.

Hluk

7.

Ovzduší

6.

Energetika

5.

Voda

4.

Půda

3.

Biodiverzita a
ochrana přírody

2.

Krajina

1.

3.1.1 Naplňovat Program zlepšení kvality ovzduší

0

0

0

0

+1

+2

+1

+1

0

L/-/Dt

3.1.2 Zavést plán regulace možné smogové situace a uplatňovat efektivní
opatření na snížení množství emisí ve městě Plzni

0

0

0

0

0

+2

0

+1

0

L/-/Dt

3.1.3 Využívat multifunkčních prvků zelené infrastruktury (zatravněné
tramvajové pásy, stromy, popínavé rostliny, apod.) ke snižování prašnosti

0

+1

0

+1

0

+2

+1

+1

0

L/-/St

Opatření 3.1
Zvýšit kvalitu ovzduší a snížit množství hluku v Plzni

RSČ

3.1.4 Zvýšit a zefektivnit koordinaci úklidu, údržby a oprav zpevněných
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-/-/ploch mezi jednotlivými správci
Komentář:
Aktivita s přímým pozitivním vlivem na ovzduší (synergicky například s opatřeními v oblasti mobility) a zprostředkovaně pak i veřejné zdraví.
3.1.1
Doporučení: x
Aktivita s přímým pozitivním vlivem na ovzduší (synergicky například s opatřeními v oblasti mobility) a zprostředkovaně pak i veřejné zdraví.
3.1.2
Doporučení: x
Aktivita s přímým pozitivním vlivem na ovzduší, snížení hlukové zátěže a zprostředkovaně pak i veřejné zdraví (synergicky například s opatřeními v oblasti mobility).
3.1.3 Městská zeleň hraje také důležitou úlohu v propojování zelených prvků, které slouží nejen jako biotopy různým druhům rostlin a živočichů, napříč urbánním územím.
Doporučení: x
Aktivita bez přímého vlivu na ŽP a veřejné zdraví.
3.1.4
Doporučení: x
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Referenční cíle životního prostředí

EVVO

9.

Zdraví

8.

Hluk

7.

Ovzduší

6.

Energetika

5.

Voda

4.

Půda

3.

Biodiverzita a
ochrana přírody

2.

Krajina

1.

3.2.1 Zpracovat koncepci hospodaření s vodou a na jejím základě zavést
pravidla pro veřejné i soukromé investice

0

0

0

+1

0

0

0

0

0

-/-/-

3.2.2 Požadovat realizaci opatření pro zadržování vody na území města
(např. parkoviště, odvodnění zpevněných ploch formou průlehů, apod.)

0

0

+1

+2

0

0

0

0

0

L/-/Dt

3.2.3 Zavést motivační opatření k realizaci prvků podporujících přírodě
blízké hospodaření s dešťovou vodou (kvalitní informovanost, finanční
motivace)

0

0

0

+1

0

0

0

0

+1

R/-/Dt

3.2.4 Pokračovat v revitalizacích říčních niv vodních toků a vodních ploch
přírodě blízkým způsobem

+2

+2

+1

+2

0

0

0

+1

0

R/-/Dt

3.2.5 Posílit monitoring kvality vody a ekologického stavu drobných
vodních toků v závislosti na znečištění z kanalizace při přívalových
srážkách

0

+2

+1

+2

0

0

0

+1

0

L/-/Dt

Opatření 3.2
Posílit modrou infrastrukturu ve městě

RSČ

0
0
0
+2
0
0
0
0
0
-/-/3.2.6 Posílit monitoring kvality a množství vody v dešťové stokové síti
Komentář:
Aktivita organizačního charakteru, bez přímého vlivu na ŽP a veřejné zdraví.
3.2.1
Doporučení: x
Aktivita s přímým pozitivním vlivem na vodní a půdní složku životního prostředí.
3.2.2
Doporučení: x
Aktivita s přímým pozitivním vlivem na vodní složku ŽP a související s environmentálním vzděláváním obyvatel města.
3.2.3
Doporučení: x
Aktivita s přímým pozitivním vlivem na vodní složku ŽP vedoucí k obnově schopnosti krajiny zadržovat vodu a přispívající k vytvoření příhodných podmínek pro biotu
3.2.4 a zamezení další erozi půd. V případě uplatnění přírodně blízkých opatření lze také očekávat menší škody na majetku, případně zdraví obyvatel při povodních.
Doporučení: x
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3.2.5
3.2.6

Aktivita s přímým pozitivním vlivem na vodní složku ŽP vedoucí ke zlepšení jakosti vody v zájmové lokalitě, tudíž s pozitivní vazbou také na biotickou složku krajiny,
půdu a zdraví obyvatel.
Doporučení: x
Aktivita s přímým pozitivním vlivem na vodní složku ŽP.
Doporučení: x

Referenční cíle životního prostředí

EVVO

9.

Zdraví

8.

Hluk

7.

Ovzduší

6.

Energetika

5.

Voda

4.

Půda

3.

Biodiverzita a
ochrana přírody

2.

Krajina

1.

3.3.1 Zachovat stávající plochy urbanistické zeleně (tzv. jednoznačné
plochy Generelu zeleně schválené RMP)

+1

+2

+1

+1

0

+1

+1

+1

0

L/-/Dt

3.3.2 Podporovat realizace zelených střech a dalších vegetačních prvků na
veřejných i soukromých budovách

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

0

L/Sy/Dt

3.3.3 Sjednotit zásady péče o zeleň na celém území města dle standardů
péče o zeleň Generelu zeleně

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

0

L/-/Dt

3.3.4 Zajistit nové výsadby nebo obnovu uličních alejí a stromořadí,
kvalitní sadovnické úpravy vnitroblokové zeleně a další zeleně na
veřejných prostranstvích

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

0

L/-/Dt

Opatření 3.3
Posílit zelenou infrastrukturu ve městě

RSČ

3.3.5 Zajistit kvalitní péči o krajinu a realizovat navržené prvky územního
+2
+2
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
R/K/Dt
systému ekologické stability
Komentář:
Aktivita s pozitivním vlivem na všechny složky životního prostředí a veřejné zdraví.
3.3.1
Doporučení: x
Aktivita s pozitivním vlivem na všechny složky životního prostředí (synergické vlivy u snižování imisní a hlukové zátěže, spolu s opatřeními v oblasti dopravy) a veřejné
3.2.2 zdraví.
Doporučení: x
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3.2.3
3.3.4

3.3.5

Aktivita organizačního charakteru, se zprostředkovaně pak s pozitivním vlivem téměř na všechny složky ŽP.
Doporučení: x
Aktivita s pozitivním vlivem na všechny složky životního prostředí (synergické vlivy u snižování imisní a hlukové zátěže, spolu s opatřeními v oblasti dopravy) a veřejné
zdraví.
Doporučení: x
Aktivita s pozitivním vlivem téměř na všechny složky životního prostředí (synergické vlivy u snižování imisní a hlukové zátěže, spolu s opatřeními v oblasti dopravy)
a veřejné zdraví, s významným pozitivním vlivem na celistvost krajiny, ÚSES, přírodní hodnoty v území a biodiverzitu (kumulace se aktivitami v rámci opatření 3.2).
Doporučení: x

9.

EVVO

8.

Zdraví

0

7.

Hluk

0

6.
Ovzduší

3.

Energetika

0

5.

Voda

0

4.

Půda

3.4.1 Vytvořit a uvést do provozu Informační systém životního prostředí
otevřeným, živým a inspirativním způsobem

2.
Biodiverzita a
ochrana přírody

Opatření 3.4
Zvýšit informovanost o životním prostředí města Plzně,
o dopadech klimatických změn a možnostech adaptačních opatření

1.

Krajina

Referenční cíle životního prostředí

0

0

0

0

+1

L/-/Dt

0

0

0

+1

L/-/Dt

3.4.2 Kvalitně prezentovat připravované i realizované projekty
0
0
0
0
0
adaptačních opatření
Komentář:
Aktivita marketingového charakteru s pozitivním vlivem na zvýšení environmentálního povědomí obyvatel města.
3.4.1
Doporučení: x
Aktivita marketingového charakteru s pozitivním vlivem na zvýšení environmentálního povědomí obyvatel města.
3.4.2
Doporučení: x

RSČ
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Strategický cíl č. 4 Oživit centrum města

9.

EVVO

8.

Zdraví

7.

Hluk

0

6.
Ovzduší

5.
Energetika

0

3.

Voda

0

4.

Půda

4.1.1 Vytvořit komunikační platformu hlavních aktérů v centrální oblasti
města

Biodiverzita a
ochrana přírody

Opatření 4.1.
Systematicky podporovat proaktivní komunikaci hlavních aktérů v
centru města

2.

Krajina

Referenční cíle životního prostředí
1.

0

0

0

0

0

0

-/-/-

0

0

0

0

0

-/-/-

7.

8.

9.

0
0
0
0
4.1.2 Pravidelně zjišťovat strukturu maloobchodní vybavenosti a služeb
Komentář:
Aktivita marketingového a organizačního charakteru, bez přímého vlivu na složky ŽP a veřejné zdraví.
4.1.1
Doporučení: x
Aktivita marketingového a organizačního charakteru, bez přímého vlivu na složky ŽP a veřejné zdraví.
4.1.2
Doporučení: x

RSČ

Referenční cíle životního prostředí

Ovzduší

Hluk

Zdraví

EVVO

6.

Energetika

5.

Voda

4.

Půda

3.

Biodiverzita a
ochrana přírody

2.

Krajina

1.

4.2.1 Omezit IAD ve prospěch chodců a MHD

0

0

0

0

0

+2

+2

+2

0

L/K/Dt

4.2.2 Zajistit důslednější kontrolu dodržování režimu zóny placeného
parkování a dalších dopravních předpisů

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

Opatření 4.2
Omezení individuální automobilové dopravy v centrální oblasti města

RSČ
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4.2.3 Zlepšit navigační a informační systém dopravy v centrální oblasti
0
0
0
0
0
+1
+1
0
0
města
Komentář:
Aktivita s přímým pozitivním vlivem na snižování imisní a hlukové zátěže prostředí a veřejné zdraví (v kumulaci s dalšími aktivitami v rámci mobility města).
4.2.1
Doporučení: x
Aktivita organizačního charakteru, bez přímého vlivu na složky ŽP a veřejné zdraví.
4.2.2
Doporučení: x
Aktivita zajišťující vyšší plynulost dopravy a s tím i nižší emise znečišťujících látek do ovzduší a hluku.
4.2.3
Doporučení: x

-/-/-

Hluk

6.

7.

0

0

0

0

0

8.

9.
RSČ

EVVO

Ovzduší

3.

Zdraví

Energetika

0

5.

Voda

0

4.

Půda

4.3.1 Zvýšit pobytovou kvalitu uličních prostorů a vytvořit pěší trasy
v centrální oblasti (např. Sedláčkova, Kopeckého sady – Hl. nádraží)

2.
Biodiverzita a
ochrana přírody

Opatření 4.3
Podporovat pěší a cyklistickou dopravu v centrální oblasti

1.

Krajina

Referenční cíle životního prostředí

+1

0

B/-/Dt

0

B/-/Dt

4.3.2 Zlepšit pěší propojení některých lokalit s centrální oblastí města
0
0
0
0
0
0
0
+1
(Roudná)
Komentář:
Aktivita s pozitivním vlivem veřejné zdraví, v důsledku podpory pohybové aktivity a zajištění pocitu bezpečí pro obyvatele i návštěvníky města.
4.3.1
Doporučení: x
Aktivita s pozitivním vlivem veřejné zdraví, v důsledku podpory pohybové aktivity a zajištění pocitu bezpečí pro obyvatele i návštěvníky města.
4.3.2
Doporučení: x
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EVVO

0

Zdraví

0

Hluk

Voda

0

9.

Ovzduší

Půda

0

8.

Energetika

2.
Biodiverzita a
ochrana přírody

4.4.1 Kultivovat oblast Americká - Sirková

1.
Krajina

Opatření 4.4
Zkvalitňovat veřejná prostranství v centrální oblasti města

Referenční cíle životního prostředí
3.
4.
5.
6.
7.

0

0

0

+1

0

B/-/Dt

0

0

0

0

-/-/-

0
0
0
0
0
4.4.2 Pokračovat v úpravě veřejných prostranství v centrální oblasti
Komentář:
Aktivita s pozitivním vlivem veřejné zdraví, napomůže zajištění pocitu bezpečí pro obyvatele i návštěvníky města.
4.4.1
Doporučení: x
Aktivita spíše organizačního charakteru, bez významného vlivu na ŽP či veřejné zdraví.
4.4.2
Doporučení: x

RSČ
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Hluk

Zdraví

EVVO

0

0

0

0

Ovzduší

Hluk

Zdraví

EVVO

9.

Energetika

8.

Voda

Referenční cíle životního prostředí
4.
5.
6.
7.

-/-/-

Půda

3.

0

Biodiverzita a
ochrana přírody

2.

0

RSČ

Krajina

1.

9.

Ovzduší

5.1.1 Zpracovat a implementovat komplexní marketingovou strategii
0
0
0
města Plzně
Komentář:
Aktivita organizačního a marketingového charakteru bez přímého vlivu na ŽP a veřejné zdraví.
5.1.1
Doporučení: x

8.

Energetika

Referenční cíle životního prostředí
4.
5.
6.
7.

Voda

3.

Půda

2.
Biodiverzita a
ochrana přírody

Opatření 5.1
Zpracovat komplexní marketingovou strategie města Plzně

1.

Krajina

Strategický cíl č. 5 Zvyšovat povědomí o Plzni za hranicemi města i u obyvatel

5.2.1 Posilovat image Plzně jako moderního, příjemného a bezpečného
města a atraktivní turistické destinace

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

5.2.2 Prezentovat úspěchy plzeňských talentů, osobností a institucí ve
všech oborech

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

5.2.3 Zlepšit mediální prezentaci města Plzně

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

Opatření 5.2
Posílit značku města Plzeň a jedinečnost jejích témat ve vztahu k široké
veřejnosti mimo území města

RSČ
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5.2.4 Budovat a podporovat nezaměnitelné profilové akce podporující
image města a cestovní ruch

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

5.2.5 Pečovat o již získané mezinárodní značky a tituly např. ERIH =
Evropské cesty průmyslového dědictví, Evropské hlavní město kultury
2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

0

0

0

0

0

0

-/-/-

Referenční cíle životního prostředí
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

5.2.6 Usilovat o získání mezinárodních značek a prestižních titulů např.
0
0
0
UNESCO a další
Komentář:
Aktivita organizačního a marketingového charakteru bez přímého vlivu na ŽP a veřejné zdraví.
5.2.1
Doporučení: x
Aktivita organizačního a marketingového charakteru bez přímého vlivu na ŽP a veřejné zdraví.
5.2.2
Doporučení: x
Aktivita organizačního a marketingového charakteru bez přímého vlivu na ŽP a veřejné zdraví.
5.2.3
Doporučení: x
Aktivita organizačního a marketingového charakteru bez přímého vlivu na ŽP a veřejné zdraví.
5.2.4
Doporučení: x
Aktivita organizačního a marketingového charakteru bez přímého vlivu na ŽP a veřejné zdraví.
5.2.5
Doporučení: x
Aktivita organizačního a marketingového charakteru bez přímého vlivu na ŽP a veřejné zdraví.
5.2.6
Doporučení: x

Biodiverzita a
ochrana přírody

Půda

Voda

Energetika

Ovzduší

Hluk

Zdraví

EVVO

2.

Krajina

1.

5.3.1 Posilovat vzájemnou spolupráci s organizacemi, institucemi, městy
a obcemi na území Plzeňského kraje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

5.3.2 Pravidelně vyhodnocovat zahraniční aktivity města jako celku

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

5.3.3 Koordinovat komunikaci na úrovni města Plzně, jeho příspěvkových

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

Opatření 5.3
Nastavit systematickou spolupráci a podporovat partnerství aktérů
veřejného a soukromého sektoru

RSČ
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organizací a obchodních společností
5.3.4 Propojovat významné marketingové aktivity Plzně s důležitými
0
0
0
0
0
aktéry, kteří působí na území města
Komentář:
Aktivita organizačního a administrativního charakteru bez přímého vlivu na ŽP a veřejné zdraví.
5.3.1
Doporučení: x
Aktivita administrativního charakteru bez přímého vlivu na ŽP a veřejné zdraví.
5.3.2
Doporučení: x
Aktivita organizačního a administrativního charakteru bez přímého vlivu na ŽP a veřejné zdraví.
5.3.3
Doporučení: x
Aktivita organizačního, administrativního a marketingového charakteru bez přímého vlivu na ŽP a veřejné zdraví.
5.3.4
Doporučení: x

Hluk

Zdraví

EVVO

9.

Ovzduší

8.

Energetika

Referenční cíle životního prostředí
3.
4.
5.
6.
7.

-/-/-

Voda

0

Půda

0

Biodiverzita a
ochrana přírody

2.

0

Krajina

1.

0

5.4.1 Podporovat aktivní zapojování obyvatel do fungování města

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

L/-/Dt

5.4.2 Prezentovat výstupy z ostatních cílů strategického plánu
obyvatelům Plzně

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

Opatření 5.4
Posílit informovanost obyvatel a jejich pozitivní vztah k městu

0
0
0
0
0
0
0
+1
0
5.4.3 Podporovat komunitní život a místní spolky
Komentář:
Aktivita organizačního charakteru se zprostředkovaně pozitivním vlivem na veřejné zdraví obyvatel (Smart City, Bezpečná Plzeň apod.)
5.4.1
Doporučení: x
Aktivita bez přímého vlivu na ŽP a veřejné zdraví.
5.4.2
Doporučení: x
Aktivita organizačního se zprostředkovaně pozitivním vlivem na veřejné zdraví obyvatel zkvalitněním jejich sociálního života a posílením sounáležitosti.
5.4.3
Doporučení: x

RSČ
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6.3 Souhrnný komentář k hodnocení vlivu strategických cílů, opatření a aktivit na životní
prostředí
Výše bylo provedeno tabulkové vyhodnocení všech typových aktivit předkládané Strategie ve vztahu
k referenčním cílům životního prostředí a veřejné zdraví, a to pro celé území města Plzně. V rámci
hodnocení byla rovněž řešena časová působnost vlivů, spolupůsobení (tj. vlivy kumulativní, synergické
a sekundární) a rozsah vlivu. Tabulkové hodnocení vlivů je u všech aktivit vždy doplněno doprovodným
komentářem, který v případě, že byly identifikovány potenciální negativní vlivy, je doplněn komentářem
podrobnějším, kdy jsou rovněž navržena doporučující opatření pro zamezení, minimalizaci nebo zmírnění
případných identifikovaných negativních vlivů.
Z výše provedeného hodnocení aktivit vyplývá, že také opatření a strategické cíle souhrnně pro celé území
města Plzně nejsou v zásadním rozporu s požadavky na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví
a mezi navrhovanými opatřeními není žádné, která by mělo potenciálně významný negativní vliv na životní
prostředí. Jak již ovšem bylo uvedeno výše, i zde budou možné vlivy na životní prostředí záležet na
konkrétním provedení a lokalizaci aktivit, kterými budou uvedená opatření naplňována, a na následných
procedurách hodnocení aktivit/projektů, které musí schválení projektů podmiňovat.
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7

VYHODNOCENÍ MOŽNÝCH PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ.

Vzhledem k vnitrostátní poloze města Plzně, vzdálenosti od hranic s nejbližším státem (Německo – cca
50 km) a navrhovaným opatřením cíleným na území města Plzně nelze předpokládat přeshraniční působení
kterýchkoliv navrhovaných aktivit předkládané Strategie.
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8

VÝČET DŮVODŮ PRO VÝBĚR ZKOUMANÝCH VARIANT A POPIS, JAK BYLO
POSUZOVÁNÍ
PROVEDENO,
VČETNĚ
PŘÍPADNÝCH
PROBLÉMŮ
PŘI SHROMAŽĎOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

8.1 Výběr zkoumaných variant
Strategický plán města Plzně byl připravován ve spolupráci s významnými subjekty působícími na území
města Plzně i širokou veřejností (obyvateli města). Zpracovatel hodnocení SEA se k přípravě Strategie
dostal až v jejích závěrečných fázích a neměl tedy možnost ovlivňovat podobu analytické a návrhové části,
ani strukturu opatření a aktivit jednotlivých strategických cílů.
Při hodnocení jednotlivých cílů, opatření a aktivit nebyly zjištěny žádné významné negativní vlivy na životní
prostředí a veřejné zdraví, které by vyvolávaly potřebu hledání dalších variant koncepce. Hodnocena byla
tedy pouze jedna varianta.
Vzhledem k charakteru SPMP mohou varianty fakticky nastat při realizaci Strategie, na úrovni
implementace konkrétních záměrů a projektů, naplňujících aktivity/opatření. Je proto nezbytné, aby při
výběru projektů byla dostatečně zohledněna environmentální kritéria a aby systém monitorování
implementace Strategie obsahoval environmentální indikátory, a to jak při výběru projektů
předkladatelem Strategie, tak při výběru projektů v rámci rozhodnutí o jejich financování z jiných zdrojů.
Dále je potřeba zdůraznit, že je možné jednotlivé dílčí projekty naplňující stanovené cíle a opatření řešit
a porovnat ve variantách v navazujících fázích jejich přípravy mimo podrobnost koncepce (např. výběr
vhodné lokalizace, způsob technického provedení apod.) a při výběru zohlednit i zájmy ochrany životního
prostředí.

8.2 Popis provedení posouzení vlivů koncepce na životní prostředí
Vyhodnocení vlivů Strategie na životní prostředí bylo zpracováno na základě zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu jeho přílohy č. 9. Obsah
a rozsah Vyhodnocení dále vychází ze Závěru zjišťovacího řízení podle § 10d) citovaného zákona,
vydaného Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem životního prostředí, dne 15. 1. 2018, pod č.j. PKŽP/1308/18. Závěr zjišťovacího řízení nepožadoval hodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, tj. vyhodnocení vlivu Strategie na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti soustavy chráněných území Natura 2000, ani samostatné vyhodnocení vlivů na
veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb., § 19 odst. 1. Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví je proto
součásti kap. 6 tohoto Vyhodnocení.
Vyhodnocení SPMPvychází z následujících zdrojů a metodických kroků:


Analýza stavu životního prostředí dotčeného území, včetně charakteristik hlavních trendů
vývoje,



analýza relevantních strategických koncepčních rozvojových dokumentů na komunitární,
národní i krajské (regionální) úrovni,



stanovení referenčního hodnotícího rámce (sady referenčních cílů ochrany životního prostředí
a veřejného zdraví) na základě vybraných koncepčních dokumentů (včetně dokumentů
doporučených ze strany orgánů veřejné správy),



tabulkové a slovní hodnocení aktivit naplňujících opatření jednotlivých strategických cílů
Strategie ve vztahu k těmto referenčním cílům, včetně hodnocení rozsahu vlivů jejich
spolupůsobení a časového rozsahu s větší podrobností hodnocení u potenciálních negativních
vlivů,
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doporučení k vyloučení, minimalizaci, zmírnění nebo kompenzaci potenciálně negativních vlivů,



návrh environmentálních kritérií pro výběr podporovaných aktivit,



návrh environmentálních indikátorů pro sledování vlivů realizace koncepce na životní prostředí
a veřejné zdraví.

Hodnocení aktivit bylo provedeno v tabulce porovnáním s osmi referenčními cíli pro oblast ochrany
životního prostředí a jedním referenčním cílem pro oblast ochrany veřejného zdraví a následně slovně
komentováno (viz kapitola 6.3. Hodnocení vlivů). Hodnocení opatření bylo provedeno slovně na základě
hodnocení aktivit, které jednotlivá opatření naplňují. Z provedeného hodnocení aktivit vyplývá, že
opatření ani strategické cíle nejsou v zásadním rozporu s požadavky na ochranu životního prostředí
a mezi navrhovanými opatřeními není žádné, která by mělo potenciálně významný negativní vliv na
životní prostředí.

8.3 Problémy při shromažďování požadovaných údajů
Předkladatel a zároveň zpracovatel SPMP poskytli zpracovateli Vyhodnocení SEA pro jeho hodnocení
dostatečné množství relevantních údajů, týkajících se samotné Strategie.
K posouzení Strategie, respektive jednotlivých opatření a aktivit uvedených v Strategii, bylo poskytnuto
relevantní dostatečné množství údajů. K dispozici bylo finální znění návrhu Strategie. Hodnotitel měl
k dispozici rovněž mapové podklady, s jejichž pomocí bylo hodnocení prováděno (např. CHOPAV, ZCHÚ,
Natura 2000 ...). Nenastaly tedy žádné problémy při shromažďování údajů.
Určitým omezením, které je však plně v souladu s principy strategického plánování, je podrobnost
Strategie, ve které není prostor pro uvádění konkrétních záměrů projektů včetně podrobných údajů o
těchto projektech, jako je jejich přesné identifikace, kapacita, lokalizace, objemy a podobně). Vzhledem
k tomu, že při výběru projektů budou uplatňována i kritéria pro výběr projektů a že stavební projekty
budou podléhat standardním procedurám schvalování podle stavebního zákona a ve vybraných
případech také hodnocení záměrů dle zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů, případně dle §45i, zákona č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, neměly tyto skutečnosti na výsledné hodnocení zásadní dopad a jeho
výsledek neovlivnily.
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9

STANOVENÍ MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ (INDIKÁTORY) VLIVU KONCEPCE
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9.1 Stanovení monitorovacích ukazatelů (indikátorů) životního prostředí
Návrh systému monitorování vlivů implementace Strategického plánu města Plzně vychází z jednotlivých
aktivit/oblastí intervence navržených v Strategii. Realizace těchto aktivit prostřednictvím skupin projektů
či záměrů přitom může mít – dle jejich konkrétního charakteru a lokalizace – rozdílné dopady na životní
prostředí a veřejné zdraví.
Monitorovací ukazatele tedy vycházejí zejména z provedeného vyhodnocení aktivit ke stanoveným
referenčním cílům ochrany životního prostředí v kapitole 6. Vyhodnocením nebyly zjištěny žádné
závažné negativní vlivy na životní prostředí a byly identifikovány pouze méně relevantní potenciálně
mírně negativní vlivy a rizika na životní prostředí, a to zábory půdního fondu, případně fragmentace
krajiny (souvislost také lokálně s imisní zátěží a hlukem).
Sledování navržených indikátorů by mělo být prováděno v celém období platnosti Strategie a vychází
mimo jiné z požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů (povinnost předkladatele koncepce).
NÁVRH MECHANIZMU MONITOROVÁNÍ
Město Plzeň bude v pravidelných intervalech (např. při hodnocení naplňování strategie) vyhodnocovat
vlivy provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Implementace koncepce, především vlivy
zařazených aktivit na životní prostředí, bude hodnoceno na základě požadavků stanoviska příslušného
úřadu k posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle citovaného zákona
a dále také na základě indikátorů referenčních cílů životního prostředí, tak jak byly navrženy v rámci
tohoto dokumentu (kapitola č. 10 Vyhodnocení).
Uvedené stanovisko i dokument Vyhodnocení budou zveřejněny na Internetových stránkách města
Plzně v sekci, v níž je zveřejněna dotčená Strategie. Výsledky hodnocení budou předkládány vedení
města Plzně, a následně zveřejňovány na webových stránkách města Plzně.
K tomu, aby bylo možné sledovat vlivy Strategie pomocí navržených indikátorů, je nutné jejich sledování
provázat s environmentálním hodnocením projektů, realizovaným v rámci Strategie. Monitorováním
a agregací dat z hodnocení jednotlivých projektů pak bude možné vyhodnotit celkový dopad realizace
Strategie na referenční cíle ochrany ŽP a veřejného zdraví.
Je však potřeba upozornit, že aktivity Strategie jsou s rozpočtem předkladatele i jeho kompetencemi
při schvalování projektů svázány volně. Jednotlivé aktivity zařazené v Strategii pouze ukazují na způsob
realizace opatření, neboť z prostředků předkladatele (Strategie) bude (spolu)financována jen část
projektů a část aktivit bude financována z jiných zdrojů (například fondy EU, privátní zdroje a další).
V těchto případech budou použity systémy environmentálního hodnocení výběru projektů, tak jak byly
nastaveny v rámci uvolňování finančních prostředků z těchto zdrojů.
Tam, kde to bude relevantní, budou nástroje environmentálního hodnocení projektů zastoupeny také
standardními procedurami hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), naturového hodnocení
(hodnocení vlivů na EVL a PO soustavy chráněných území Natura 2000) nebo procedurami územního
plánování v těch případech, kdy záměry pod výše uvedené zákony č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nespadají.
V níže uvedené tabulce (Tab. 7) je tedy uveden návrh monitorovacích indikátorů vlivů Strategie na
životní prostředí, který vychází jak ze samotného vyhodnocení, tak i z návrhu Strategie samotné.
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Tab. 7.

Návrh environmentálních indikátorů

Indikátor
Emise látek znečišťujících
zejména TZL, NOx, a další

Jednotka
ovzduší:

Posílení hromadné ekologické dopravy
na úkor IAD
Budování cyklistických a pěších stezek
na území města
Počet střetů nově vybudovaných úseků
cyklostezek a cyklotras se ZCHÚ
Délka rekonstruovaných a nově
vybudovaných vodovodů a kanalizací
Revitalizované vodní toky

tis. tun/rok

počet nových dopravních
prostředků na alternativní
pohon
km
Počet projektů
m (km)
km

Způsob hodnocení
Na základě evidence nositele
Strategie
(tj. dle realizovaných projektů)
Na základě evidence nositele
Strategie
Na základě evidence nositele
Strategie (tj. dle realizovaných
projektů)
Na základě evidence nositele
Strategie
Na základě evidence nositele
Strategie
Na základě evidence nositele
Strategie

Počet realizovaných opatření adaptace
na změnu klimatu v oblasti modrozelené
infrastruktury

Počet projektů

Na základě evidence nositele
Strategie

Projekty zaměřené na EVVO

Počet projektů

Na základě evidence nositele
Strategie (tj. dle realizovaných
projektů)
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10 POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
A KOMPENZACI VÝZNAMNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH PŘI PROVÁDĚNÍ KONCEPCE
Charakter Strategického plánu města Plzně neumožňuje - vzhledem k obecnému charakteru aktivit identifikovat případné specifické negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Tam, kde Strategie
uvádí konkrétní názvy záměrů, se jedná buď již o projekty schválené v procesu EIA, anebo jsou to jen
projektové záměry bez v současnosti dostupné projektové dokumentace. Specifické environmentální
vlivy bude možno reálně identifikovat až v rámci schvalovacích procedur a v relevantních případech také
při hodnocení jednotlivých záměrů a projektů v rámci procedur dle stavebního zákona, respektive
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

10.1 Opatření pro předcházení, vyloučení, snížení a kompenzaci významných
negativních vlivů zjištěných nebo předpokládaných při provádění koncepce
Z provedeného vyhodnocení aktivit vyplývá, že nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy na
jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví vyplývající z provedení Strategie. Řada aktivit
je navíc organizačního, administrativního nebo marketingového charakteru a není nutné hodnotit jejich
vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Z výše uvedených důvodů v této části tedy nejsou navrhována
žádná opatření pro předcházení závažných negativních vlivů na životní prostředí. Zmírňující opatření jsou
předložena v další části Vyhodnocení.

10.2 Opatření pro předcházení, vyloučení, snížení a kompenzaci negativních vlivů
zjištěných při provádění koncepce
Základním opatřením k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů zjištěných při provádění
SPMP bude pravidelná kontrola (monitoring) realizace projektů. V případě zjištění závažných negativních
vlivů na životní prostředí nebo veřejné zdraví během realizace Strategie je předkladatel na základě
požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
povinen zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů a informovat o tom příslušný
úřad, tedy krajský úřad Plzeňského kraje a dotčené správní úřady a současně rozhodnout o adekvátní
změně Strategie. Opatření mohou být různého charakteru, od zvýšení dohledu při výběru
podporovaných projektů po uložení nápravných opatření, až po případné zastavení podpory.

10.3 Opatření pro předcházení, vyloučení, snížení a kompenzaci negativních vlivů při
výběru projektů
Byla identifikována určitá potenciální rizika nebo potenciálně negativní vlivy aktivit Strategie pro některé
ze složek životního prostředí. Tyto vlivy byly identifikovány jako mírné a řešitelné standardními postupy
v navazujících fázích jejich přípravy, jako je územní plánování, územní řízení, proces EIA, konzultace
s orgány ochrany přírody a podobně.
Konkrétní vlivy Strategie na životní prostředí a veřejné zdraví nastanou až v případě realizace
konkrétních projektů. Nejvýznamnějším opatřením pro předcházení, vyloučení, snížení a kompenzaci
negativních vlivů aktivit/projektů podporovaných v rámci Strategie na životní prostředí proto bude
posuzování aktivit/projektů z hlediska jejich možných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a to
podle jejich charakteru buď posouzením v rámci procedury EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, nebo podle stavebního zákona v případech, kdy projekty nebudou citovanému
zákonu podléhat.
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Principy výběru záměrů/projektů by měly za každých okolností zajistit, aby nebyly podpořeny projekty
s potenciálně významnými negativními vlivy na životní prostředí a naopak, aby podpora byla směřována
na ty projekty, které mohou nejvíce přispět ke zlepšení stavu životního prostředí ve městě Plzni,
případně aby projekty splňující environmentální kritéria byly při výběru významně preferovány.
Projektem s pozitivním vlivem na životní prostředí je přitom třeba chápat takový projekt, jehož pozitivní
vlivy budou významně větší než jeho případné negativní vlivy a současně případné negativní vlivy
nebudou významné.
Nástrojem pro předcházení, vyloučení, snížení a kompenzaci potenciálně negativních vlivů působení
záměrů/projektů na životní prostředí a veřejné zdraví bude vedle předcházení, vyloučení, snížení
a kompenzace vlivů vlastního projektu především výběr jejich vhodné lokalizace. Proto jsou navržena
následující opatření:


Při budování nových silnic, komunikací a navazující infrastruktury, dbát na to, aby byl
minimalizován zábor ZPF, a to především v I. a II. třídě ochrany, rovněž, aby nedocházelo
k dalším záborům LPF,



při budování nových bytových jednotek a doprovodné infrastruktury dbát na ochranu ZPF a LPF,
pokud možno situovat nová zařízení do blízkosti již stávající zástavby, zamezovat záboru
nejkvalitnějších půd,



při budování nových cyklostezek a stezek pro pěší dbát na jejich trasování mimo nejcennější
části ZCHÚ – tj. mimo PR (PP) a přednostně využívat stávajících komunikací,



při aktivitách situovaných do, či blízkosti EVL je nutné všechny tyto záměry před jejich realizací
konzultovat s dotčenými orgány.

Návrh vlastních environmentálních kritérií (indikátorů) pro podporu projektů, které zajistí výše uvedené
požadavky, a návrh na jejich začlenění do systému hodnocení a výběru projektů (týká se části projektů),
je uveden v kapitole č. 11.
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11 STANOVENÍ INDIKÁTORŮ (KRITÉRIÍ) PRO VÝBĚR PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ
Hlavním kritériem pro výběr projektů k realizaci bude konkrétní aktuální potřeba v území a finanční
a technické možnosti. Avšak při výběru a realizaci konkrétního projektu v rámci jednotlivých opatření by
mělo být zohledněno rovněž environmentální hledisko. Pro tuto potřebu vyhodnocení
environmentálních dopadů předkládaných a vybíraných projektů navrhujeme indikátory/kritéria
stanovená pro jednotlivá opatření na základě stanovených referenčních cílů ochrany životního prostředí
a veřejného zdraví, respektive předpokládaných dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatel.

11.1 Environmentální hodnocení projektů
Environmentální hodnocení projektů při jejich výběru je jednou z možností minimalizace možných
negativních vlivů koncepce na životní prostředí. Toto hodnocení je omezeno na projekty financované
z rozpočtu Strategie, nebo jiným nositelem aktivity/projektu, který uvedenou metodu implementuje do
svých rozhodovacích kritérií. Stanovení environmentálních kritérií hodnocení projektů a jejich zařazení
do systému výběru je z tohoto důvodu jedním z nástrojů souladu podporovaných projektů
s deklaratorním charakterem priorit a opatření Strategie.
Hodnocení projektů dle navržených kritérií by mělo být prováděno jako součást schvalovacích procedur
projektů, například při rozhodování o financování v rámci výběrových řízení. Na základě hodnocení
projektů dle environmentálních kritérií by měly být následně schváleny či doporučeny k realizaci pouze
ty projekty, které nebudou mít významný negativní vliv na životní prostředí. Současně by měly být
v případě věcně stejných projektů doporučeny k realizaci ty projekty, které budou hodnoceny jako
příznivější z hlediska ŽP.
Kritéria environmentálního hodnocení aktivit/projektů byla stanovena vzhledem k referenčním cílům
ochrany životního prostředí a identifikovaným vlivům Strategie na životní prostředí (viz výše).
Environmentální hodnocení projektů pak má odpovědět na otázku, jakým způsobem může předkládaný
projekt ovlivnit životní prostředí ve smyslu referenčních cílů ochrany životního prostředí. Hodnocení
projektu z hlediska životního prostředí je navrhováno v podobě slovního hodnocení, to znamená
konstatováním pro jednotlivá environmentální kritéria.

11.2 Environmentální kritéria pro výběr projektů
Zpracovatel SEA navrhl pro jednotlivé referenční cíle ochrany životního prostředí a veřejného zdraví (viz
kapitola 5) kritéria, která jsou uvedena formou otázek s možnými odpověďmi ano/ne níže (tučně
vyznačená odpověď značí pozitivní hodnocení). Tato kritéria by měla být začleněna do systému
hodnocení projektů realizovaných v souladu se Strategií. Předkladatel Strategie přitom může provést
jejich výběr, úpravu či změny dle svých potřeb a požadavků tak, aby kritéria co nejlépe reflektovala
zaměření předkládaných a hodnocených projektů


Přispěje realizace projektu ke snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší? (ano/ne)



Přispěje realizace projektu ke snížení hlukové zátěže území? (ano/ne)



Zaměřuje se projekt také na zlepšení stavu kulturního/přírodního dědictví nebo realizaci
krajinotvorných opatření? (ano/ne)



Povede projekt k záboru půdního fondu v I. nebo II. třídě ochrany? Jak velkému? (ano/ne - ha)



Bude se projekt věnovat také šetrnému zacházení s neobnovitelnými zdroji (snížená spotřeba
energie, snížená spotřeba vody, snížení vypouštěného objemu odpadních vod, snížení produkce
odpadů, resp. zvýšení podílu separovaných odpadů)? (ano/ne)



Zaměřuje se projekt na environmentálně šetrné druhy veřejné dopravy (IDS, kombinovaná
přeprava, alternativní paliva, nemotorová doprava)? (ano/ne)
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Napomůže projekt ke snížení počtu obyvatel exponovaných nadměrným hlukem, zejména
z dopravy? (ano/ne)



Je součástí projektu i výsadba/obnova zeleně? (ano/ne)



Je součástí projektu environmentální výchova a vzdělávání obyvatel s cílem zvýšení povědomí
veřejnosti o ochraně životního prostředí? (ano/ne)
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12 VLIVY KONCEPCE NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
Hodnocení vlivů SPMP na veřejné zdraví je provedeno v Tab. 6, která je uvedena v kapitole č. 6 tohoto
Vyhodnocení. Možné vlivy realizace jednotlivých aktivit Strategie na zdraví obyvatel lze shrnout
následovně:


Převedením automobilové dopravy z centra města do okrajových částí území může mít Strategie
jak pozitivní, tak negativní vlivy na veřejné zdraví. Pozitivní vlivy v rámci území, kterému bude od
dopravy odlehčeno, negativní se pak mohou projevit tam, kam se dopravní proud přesune. Tyto
vlivy Strategie na veřejné zdraví se projeví v oblasti kvality ovzduší, ochrany před hlukem
a dopravní nehodovosti. Tyto vlivy (na úrovni jednotlivých záměrů), které bude nutno řešit
v příslušných správních řízeních, případně v procesu EIA.



Nebezpečí lokálního nárůstu imisní či hlukové zátěže může být spjato i s provozem některých
navrhovaných aktivit a s výstavbou větších budov/areálů. Tuto problematiku bude nutno
důsledně řešit v příslušných správních řízeních, případně v procesech EIA.



Kladně je hodnocena podpory MHD na úkor IAD, a také podpora aktivního pohybu obyvatel
formou budování cyklostezek a stezek pro pěší, spolu se zajištěním zvýšené bezpečnosti na
kříženích těchto komunikací s motorovou dopravou. Tato opatření jsou pozitivní také z důvodu
snižování imisní a hlukové zátěže v území.



Dalším pozitivem je zkvalitnění zásobování obyvatel pitnou vodou a vybudování či rekonstrukce
kanalizace a monitoring kvality vody.



Rovněž výsadba nové veřejné zeleně a aplikace adaptačních opatření na změnu klimatu bude
mít pozitivní vliv na kvalitu života obyvatel.



Hodnocená Strategie má významný vliv na veřejné zdraví rovněž z pohledu posílení pocitu
sounáležitosti obyvatel a umožnění setkávání lidí ve veřejném prostoru, na kulturních
a sportovních akcích apod. Také podpora vzdělání a uplatnitelnosti uchazečů na trhu práce spolu
s podporou investic potenciálních zaměstnavatelů má významně kladný vliv na socioekonomické
determinanty veřejného zdraví.

Souhrnně lze konstatovat, že hodnocená Strategie jako celek je v souladu s principy ochrany veřejného
zdraví a s požadavky a cíli ochrany zdraví obyvatel obsaženými v koncepčních dokumentech v oblasti
veřejného zdraví na evropské (celosvětové), národní i krajské úrovni. Negativní vlivy Strategie na veřejné
zdraví budou převážně mírné a budou mít lokální charakter. Jejich závažnost bude záviset na konkrétní
aplikaci dané aktivity a je tudíž nutno je řešit na úrovni jednotlivých záměrů. V případě, že realizace
konkrétního záměru s sebou nese riziko nepříznivého ovlivnění determinantů veřejného zdraví, je nutno
v příslušných správních řízeních, případně v procesech EIA, zajistit ochranu obyvatel a veřejného zdraví.
Jak je uvedeno ve Strategii, veškeré realizované aktivity musí mít na zřeteli minimalizaci negativních
dopadů na životní prostředí.
Celkově pak lze očekávat, že pozitivní vlivy hodnocené Strategie na veřejné zdraví převáží nad těmi
negativními (souvisejícími zejména s převedením automobilové dopravy z jedné lokality do druhé).
Jedná se například o podporu vzdělanosti, pohybových aktivit, možností interakce mezi obyvateli,
zvýšení nabídky pracovních míst a šance uplatnění na pracovním trhu. Významnější negativní vlivy bude
možné v rámci správních řízení, případně procesů EIA zredukovat na únosnou míru.
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13 NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ
Předmětem tohoto Vyhodnocení koncepce je Strategický plán města Plzně. Hodnocení je strukturováno
dle požadavků Přílohy 9 k zákonu č. 100/2001 Sb. a zohledňuje také požadavky závěru zjišťovacího řízení.
V kap. 1 je popsán obsah a cíle Strategie a její vztah k jiným koncepcím. Strategie popisuje výchozí
principy, vizi, strategické cíle, opatření a aktivity, které povedou k jejímu naplňování.
K kap. 2 jsou popsány hlavní charakteristiky současného stavu životního prostředí na území měst Plzně,
na jehož území je Strategie zaměřena.
V kap. 3 jsou charakterizovány oblasti životního prostředí, které by mohly být provedením Strategie
potenciálně významně zasaženy. Mezi sektory životního prostředí ve městě Plzni, které souvisí (méně či
více) s předkládanou Koncepcí patří znečištění ovzduší, hlukové znečištění, fragmentace krajiny a zábory
půdního fondu. Související je pak ochrana veřejného zdraví.
V kap. 4 jsou popsány hlavní problémy životního prostředí v Plzni (znečištění ovzduší, zásobování
obyvatelstva vodou, úbytek zemědělské půdy a eroze půdy, narušený vodní režim krajiny, hlukové
znečištění zejména z automobilové a železniční dopravy, nedořešené odpadové hospodářství). Dále jsou
uvedeny současné problémy životního prostředí vztahující se k oblastem se zvláštním významem pro
životní prostředí a stručně také současné problémy v oblasti veřejného zdraví.
V rámci kap. 5 jsou prezentovány relevantní cíle ochrany životního prostředí, které mají vztah ke
koncepci, a způsob, jak byly tyto cíle vzaty v úvahu během její přípravy. V této kapitole jsou tedy
popsány hlavní cíle zejména ze Státní politiky životního prostředí a dalších dokumentů na národní
a krajské úrovni. Bylo posouzeno, jak koncepce přispívá k naplňování cílů uvedených v těchto koncepcích
a současně byly stanoveny referenční cíle pro potřeby dalšího vyhodnocení. Bylo stanoveno celkem
8 referenčních cílů ochrany ŽP a jeden z oblasti ochrany veřejného zdraví, které jsou v rámci dané
kapitoly dále charakterizovány. Jedná se o následující cíle:
Oblast životního
prostředí

Referenční cíl

1.

Krajina

Omezovat fragmentaci krajiny, chránit
krajinný ráz, kulturní a přírodní dědictví

2.

Biodiverzita
a ochrana přírody

Chránit přírodní hodnoty v území,
zvyšovat kvalitu přírodního prostředí

3.

Půda

Omezit zábory a degradaci půdy (ZPF
a LPF), zamezovat vodní a větrné erozi
půdy

4.

Voda

Chránit
zdroje
povrchových
a podzemních
vod,
podporovat
přirozenou retenční funkci krajiny

5.

Energetika

Snižovat spotřebu energií, využívat OZE

6.

Ovzduší

Zajistit dobrou kvalitu ovzduší a plnění
imisních limitů

Charakteristika referenčního cíle
Omezit fragmentaci krajiny, dbát na
zachování krajinného rázu, významných
krajinných prvků a ÚSES
Zajistit dostatek zelených ploch, podporovat
výsadbu městské zeleně, chránit biotu,
podporovat druhovou ochranu a zachovávat
kvalitu chráněných území.
Především ochrana před zábory zemědělské
půdy I. a II. třídy ochrany plošně většího
rozsahu, ochrana lesní půdy a pozemků před
plošně většími zábory, k nové výstavbě
přednostně využívat plochy brownfields
Zajišťování obecné ochrany podzemních
a povrchových vod, respektovat ochranná
pásma
vodních
zdrojů,
podporovat
přirozenou retenční funkci krajiny a ochranu
před povodněmi.
Snižovat
energetickou
náročnost
a přednostně využívat obnovitelné zdroje
energie (OZE)
Snižovat emise znečišťujících látek do
ovzduší – především polétavého prachu
a benzo(a)pyrenu
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Oblast životního
prostředí

Referenční cíl

7.

Hluk

Snižovat zatížení obyvatel
(především z dopravy)

8.

Zdraví

Zajistit zdravé a bezpečné prostředí

9.

EVVO

Zajišťovat environmentální vzdělávání
a osvětu

Charakteristika referenčního cíle
hlukem

Chránit
obyvatele
před
hlukovým
znečištěním, omezovat zdroje hluku
Navazuje na ref. cíle 6 a 7, kdy znečištění
ovzduší a hlukové znečištění patří mezi
determinanty zdraví obyvatel, tj. omezování
hlučnosti
a
znečištění
ovzduší.
U
bezpečného prostředí chránit obyvatele
před negativními účinky živelních událostí
(povodně),
podporovat
bezpečnost
v dopravě a ve veřejném prostoru.
Podporovat zvyšování environmentálního
povědomí mezi obyvateli a ve školách

V kap. 6 je provedeno vyhodnocení jednotlivých aktivit Strategie na životní prostředí, a to především
tabulkově (na škále -2 až +2) ve vztahu k referenčním cílům ochrany životního prostředí a veřejného
zdraví společně s doprovodným komentářem a dále z hlediska jejich rozsahu, spolupůsobení a časové
působnosti. Z vyhodnocení vyplynulo, že nebyly zjištěny žádné významné negativní vlivy aktivit (a tudíž
ani opatření či strategických cílů) na životní prostředí. Byly konstatovány některé potenciálně mírné
negativní vlivy/rizika, a to z hlediska navýšení imisní a hlukové zátěže v některých lokalitách,
fragmentace krajiny a možných záborů půdního fondu. Tyto vlivy však nebyly vyhodnoceny jako
významné. Současně byly zjištěny některé pozitivní vlivy ve vztahu k uvedeným referenčním cílům,
zejména z hlediska kvality ovzduší, vodního prostředí a veřejného zdraví.
Kap. 7 je určena pro vyhodnocení možných přeshraničních vlivů koncepce na životní prostředí. Vzhledem
k poloze města Plzně a navrhovaným opatřením cíleným do území města se nepředpokládá přeshraniční
působení předkládané Strategie.
V kap. 8 se konstatuje, že SPMP byla předložena v jedné variantě, a proto nebylo prováděno hodnocení
a porovnávání variant. Dále je uvedeno, jakým způsobem bylo provedeno hodnocení vlivů Strategie na
životní prostředí a konstatuje se, že nenastaly tedy žádné problémy, které by mohly ovlivnit výsledné
hodnocení Strategie.
V kap. 9 jsou navrženy monitorovací ukazatele. Ty vycházejí zejména z provedeného vyhodnocení aktivit
vůči stanoveným referenčním cílům ochrany ŽP a veřejného zdraví v kapitole 6. Na základě toho jsou
navrženy indikátory zabývající se vlivem Strategie na životní prostředí a veřejné zdraví.
K kap. 10 jsou popsána opatření pro předcházení, eliminaci a kompenzaci vlivů Strategie. Jsou zde
navržena jak opatření pro Koncepci jako celek, tak i opatření pro naplňování strategických cílů vyplývající
z Vyhodnocení.
Další kapitola (kap. 11) navrhuje kritéria pro výběr aktivit/projektů. Hlavním kritériem pro výběr
aktivit/projektů k realizaci bude konkrétní aktuální potřeba v území a finanční a technické možnosti.
Avšak při výběru a realizaci konkrétní aktivity/projektu v rámci jednotlivých dílčích cílů by mělo být
zohledněno i environmentální hledisko. Indikátory (kritéria) mají formu otázky, na kterou lze odpovědět
„ano“ nebo „ne“, číselným údajem anebo „ano/ne“. Na základě tohoto systému lze při porovnávání
dvou nebo více projektů vybrat projekt šetrnější k životnímu prostředí.
Kap. 12 komentuje výsledek hodnocení aktivit vůči referenčnímu cíli ochrany veřejného zdraví.
Konstatuje, že lze očekávat, že pozitivní vlivy hodnocené Strategie na veřejné zdraví převáží nad těmi
negativními (souvisejícími zejména s možným nárůstem automobilové dopravy v některých lokalitách).
Negativní vlivy Strategie na veřejné zdraví budou převážně mírné a budou mít lokální charakter.
Kap. 13 je tato kapitola a shrnuje netechnicky obsah Strategie.
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Kap. 14 obsahuje vypořádání vyjádření obdržených ke Koncepci a vypořádání požadavků vyplývajících ze
zjišťovacího řízení.
Kap. 15 obsahuje závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska, které je doporučováno jako souhlasné.
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14 SOUHRNNÉ
VYPOŘÁDÁNÍ
POŽADAVKŮ
STANOVENÝCH
ZÁVĚREM
ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ A VYJÁDŘENÍ OBDRŽENÝCH KE KONCEPCI Z HLEDISKA
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
14.1 Přehled vyjádření obdržených k Oznámení koncepce
Zpracovateli Vyhodnocení byla prostřednictvím předkladatele Strategie předána vyjádření, obdržená
k Oznámení koncepce ve smyslu § 10 c, odstavec 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Všechna předaná vyjádření jsou podle data jejich vydání přehledně uvedena v následující tabulce. Ve
vypořádání jsou vyjádření rozdělena na vyjádření obsahující připomínky a doporučení a vyjádření, která
připomínky ani doporučení neobsahují.
Tab. 8.

Přehled obdržených vyjádření

Odesilatel vyjádření

Kontaktní adresa

Č. j.:

Ze dne

1.

Statutární město Plzeň,
Městský obvod Plzeň 2

Koterovská 83
306 13 Plzeň

01/2018

8. 1. 2018

2.

Statutární město Plzeň,
Městský obvod Plzeň 4

Mohylová 55
312 64 Plzeň

UMO4/00328/18

10. 1. 2018

3.

Krajská hygienická stanice
Plzeňského kraje

Skrétova 15
303 22 Plzeň

KHSPL/34793/21/2017

11. 1. 2018

4.

Hrabě Jan, Ing.

Barákova 558/73
326 00 Plzeň

-

11. 1. 2018

5.

Statutární město Plzeň,
Městský Obvod Plzeň 1

Alej Svobody 60
323 00 Plzeň 1

UMO1/29708/17

11. 1. 2018

6.

ČIŽP, Oblastní inspektorát Plzeň

Klatovská třída 48
301 22 Plzeň

ČIŽP/43/2017/3294

11. 1. 2018

7.

Magistrát města Plzně, Odbor
životního prostředí

Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň

MMP/329373/17

10. 1. 2018

8.

Statutární město Plzeň,
náměstek primátora města
Plzně

Nám. Republiky 1
306 32 Plzeň

MMP/320858/17

10. 1. 2018

Premisa:
Základní předpoklady, vztahující se k některým připomínkám uvedeným níže:
Jak je uvedeno v textu Vyhodnocení (kapitola 1.2) obsahuje SPMP celkem 5 strategických cílů, které jsou
dále podrobněji děleny do celkem 18 opatření a 84 aktivit. Je však potřeba uvést, že tyto jednotlivé
aktivity jsou ve Strategii uvedeny – v souladu s principy strategického plánování - jako aktivity
a intervence indikativní či typové (příkladmé), které mají charakterizovat obsah opatření a strategických
cílů. Ve Strategii tedy nejsou a ani nemohou být uvedeny bližší podrobnosti o jejich přesné lokalizaci,
kapacitách a dalších faktorech, které budou rozhodovat o jejich konkrétních vlivech na životní prostředí.
Nejsou tedy uvedeny žádné specifické údaje, podrobné charakteristiky, či odkazy na verze již zpracované
(projektové) dokumentace.
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Pod názvem aktivity ve Strategii si tedy lze ve vybraných případech představit záměr, jehož dopad na
životní prostředí může být rozdílný jak podle charakteru výše uvedených základních parametrů, tak
podle citlivosti prostředí.
O schválení, resp. realizaci konkrétního záměru či projektu tedy bude muset být teprve rozhodnuto na
základě standardních procedur výběru projektů v rámci Strategie a v případě části projektů také na
základě řízení dle stavebního zákona. V části případů bude realizace projektů závislá nepochybně také na
posouzení záměru dle zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, respektive dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (naturové hodnocení). Na druhé straně některé záměry, vyjmenované v rámci
aktivit Strategie, již byly kladně posouzeny v procesu EIA.
Současně je potřeba zdůraznit, že v rámci Strategie mohou být v budoucnu podporovány i jiné záměry,
které ve Strategii uvedeny nejsou, pokud budou v souladu s parametry některého z cílů nebo opatření. .
Zařazení aktivity do Strategického plánu města Plzně ani samotná procedura SEA proto nenahrazují výše
uvedená řízení, týkající se posuzování a schvalování záměrů (projektů, staveb, činností či technologií).
Nezbytnost dodržování všech relevantních předpisů, byť vyplývá z legislativy ČR, je uvedena
v závěrečném doporučení Vyhodnocení a je zdůrazněna i v tomto vypořádání. Nutnost posuzování všech
projektů, které spadají pod zákon č. 100/2001 Sb. (EIA) je uvedena také v dalších kapitolách
Vyhodnocení, stejně jako nezbytnost posoudit projekty podle § 45i zákona číslo 114/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, pokud to jejich charakter vyžaduje.
K vyhodnocení toho, zda koncepce může mít (významné) negativní vlivy na životní prostředí a veřejné
zdraví, slouží především porovnání potenciálních dopadů aktivit se stanovenými referenčními cíli
životního prostředí a veřejného zdraví, a odlišení těch aktivit, jimž musí být v patřičných zákonných
procedurách věnována zvýšená pozornost. Dalším cílem je upozornit jak předkladatele Strategie, tak
i nositele aktivit, aby při jejich schvalování očekávali větší nároky na posouzení vlivů na životní prostředí,
respektive aby při jejich přípravě hledali taková řešení, která budou minimalizovat jejich negativní vlivy
na životní prostředí a veřejné zdraví.
V následujícím přehledu jsou postupně uvedeny podstatné relevantní údaje z vyjádření podaných
ke zveřejněnému Oznámení (jen vyjádření obsahujících náměty, připomínky a doporučení) a jejich
vypořádání zpracovatelem Vyhodnocení. Zbývající vyjádření ( číslo 1, 2, 5 a 8) neobsahovala připomínky
ani návrhy, a proto nejsou předmětem vypořádání.

14.2 Vypořádání vyjádření obsahujících připomínky a doporučení
Ad 3) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Kapitolu Strategických cílů, opatření a aktivit Návrhové části SP Plzeň doplnit následovně:
a) Bod 1.2. Plán udržitelné mobility Plzně doplnit o výstavbu (dostavbu) tramvajových tratí v Plzni
a podporu MHD (včetně obnovy tramvajového vozového parku – viz bod 4).
b) V bod 1.1.9. Zajistit rozvoj a zkvalitňování volnočasových areálů, sportovišť – zvážit jako
strategický cíl vybudování moderního aquaparku v Plzni.
c) Bod 3. Zlepšit životní prostřední ve městě, posílení modré infrastruktury – přidat projekt na
zlepšení kvality vody v přehradní nádrži České údolí, která byla vybudována jako rekreační (ke
koupání) – obnova původního účelu nádrže ke koupání.
d) Bod 3.1. Zvýšit kvalitu ovzduší a snížit množství hluku v Plzni - viz bod 1 – obnova tramvajového
vozového parku MHD za tišší vozy (kvalitní tramvajové tratě nemají pozitivní efekt ke snížení
hluku, pokud jsou na nich provozovány hlučné tramvajové soupravy).
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Vypořádání vyjádření:
a) Požadavek byl akceptován v rámci aktivity 1.2.3 Zlepšovat podmínky pro MHD a 1.2.4 Zlepšit
provázanost jednotlivých druhů dopravy. Součástí předkládaného návrhu SPMP je prodloužení
tratí tramvaje, úprava točny na Borech a rekonstrukce částí úseků tramvajových tratí. Obměna
vozového parku viz bod d).
b) Požadavek je respektován ve specifikaci aktivity 1.1.9. návrhu SPMP.
c) Požadavek je respektován ve specifikaci aktivity 3.2.4. návrhu SPMP.
d) Uvedený požadavek je zohledněn v aktivitě 1.2.3 návrhu SPMP „Zlepšovat podmínky pro MHD“,
kdy součástí specifikace aktivity je obměna vozového parku (zvýšení počtu nízkopodlažních
vozidel, podpora elektromobility – bateriotrolejbusy).

Ad 4) Hrabě Jan, ing. , Barákova 558/73, 326 00 Plzeň
a) Termín zveřejnění a termín k projednání veřejností byl dán tak, aby byl čas na jeho prostudování
a vyjádření se k němu minimalizován! To zavdává důvodné podezření z úmyslného krácení času!
b) Je tato firma kvalifikačně schopná zvládat takové úkoly? Bylo výběrové řízení! A proč až Ostrava,
zná problematiku Plzně?
c) Na straně 42 významné krajinné prvky zásadně zde chybí Božkovský ostrov s přilehlým
meandrem řeky, který je třeba je třeba dále zušlechťovat jak z hlediska rekreačního, tak zejména
ochrany přírody a živočichů, zejména ptactva! Tuto oblast zahrnout do ochrany ptactva!
Vypořádání vyjádření:
a) Oznámení koncepce bylo ve smyslu zákona zveřejněno (zveřejnění na úřední desce dotčeného
kraje) dne 22. 12. 2017. Závěr zjišťovacího řízení byl vydán dne 15. 1. 2018. Mezi zveřejněním
Oznámení koncepce a vydáním Závěru zjišťovacího řízení tedy uběhlo 25 dní. Lhůta pro podání
připomínek ke zveřejněnému Oznámení koncepce činí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (§10c, odst. 3) 20 dní, tudíž byly splněny
zákonné požadavky, týkající se lhůty pro připomínkování koncepce. Kromě výše uvedené zákonné
povinnosti probíhala v průběhu dubna až června 2017 fakultativní veřejná projednání s občany
v jednotlivých městských obvodech Plzně. V říjnu 2017 se mohla veřejnost zapojit do zpracování
přípravy návrhové části strategického plánu prostřednictvím on-line hlasování. Tohoto hlasování
k navržené 51 aktivitě rozvoje města se zúčastnilo 400 zástupců veřejnosti a dále 90 odborníků.
b) Výběr zpracovatele hodnocení vlivů koncepce na ŽP (SEA) proběhl v souladu se zákonem
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a související směrnicí města
Plzně, upravující postup pro zadávání veřejných zakázek a vybraný zpracovatel splnil
požadovaná kritéria. Připomínka k sídlu zhotovitele není relevantní, neboť sídlo zhotovitele
nemůže být uvedeno jako kritérium výběrového řízení. Jednalo by se totiž o podmínku
diskriminační. Soutěže obdobného typu se může účastnit kterýkoliv subjekt, splňující podmínky
výběrového řízení, bez ohledu na vzdálenost sídla od lokality posuzované koncepce, ať už z České
republiky nebo i ze zahraničí.
Zpracovatel SEA je ve smyslu zákona č 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, plně
způsobilý ke zpracování Vyhodnocení vlivů koncepcí na ŽP (součástí týmu je autorizovaná osoba
dle § 19 výše citovaného zákona). Pro doplnění uvádíme, že se zpracovatel podílel v posledních
5ti letech na zpracování desítek SEA v různých krajích ČR. (Např. SEA Strategie rozvoje Ústeckého
kraje, SEA Strategického plánu města Českých Budějovic, SEA Strategie rozvoje cestovního ruchu
v Kraji Vysočina, SEA Plánu udržitelné městské mobility Brno, a Ostrava), včetně hodnocení
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mezinárodních (SEA Programu přeshraniční spolupráce ČR – Polská republika na léta 2014-2020,
ad.).
c) Božkovský ostrov bezpochyby vytváří příhodné podmínky pro živočichy a vegetaci i relaxační
prostor pro obyvatele. Na straně 42 Oznámení jsou uvedeny významné krajinné prvky, které jsou
definovány v § 3, odst. 1, písm. b) Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a které jsou registrovány (Božkovský ostrov mezi registrované VKP nepatří).
Nicméně Vyhodnocení koncepce se důkladně věnuje ochraně fauny a ochrana přírody tvoří jeden
z referenčních cílů ŽP, na jejichž základě byly vlivy koncepce hodnoceny (referenční cíl je
specifikován následovně: Zajistit dostatek zelených ploch, podporovat výsadbu městské zeleně,
chránit biotu, podporovat druhovou ochranu a zachovávat kvalitu chráněných území).
Předkládaná koncepce sice nenavrhuje konkrétní aktivity pro ochranu ptactva, nicméně opatření
3.2 a 3.3 jsou zaměřeny na ochranu přírody a posilování ochrany modré a zelené infrastruktury
města, jež má pozitivní vliv i na volně žijící druhy živočichů (tedy také ptactvo). Vymezení některé
z lokalit města pro konkrétní funkci je předmětem územního plánu.

Ad 6) Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň
Vyjádření jednotlivých oddělení oblastního inspektorátu:
Oddělení ochrany ovzduší:
a) Navrhujeme, aby byl ve strategickém cíli 3 (Zlepšit životní prostředí ve městě a zvýšit
připravenost na změny klimatu) rozšířen bod „3.1.4 Zvýšit a zefektivnit koordinaci úklidu, údržby
a oprav zpevněných ploch mezi jednotlivými správci“ na území města Plzně o nutnost provádět
pravidelný úklid komunikací, včetně tramvajových pásů.
Vypořádání vyjádření:
a) Požadavek byl respektován v rámci specifikace aktivity 3.1.4.

Ad 7) Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí
Vodní hospodářství:
a) Do kapitoly „Stávající problém kvality podzemní vody“ doplnit riziko ohrožení také kvality
podzemních vod provizorním řešením likvidace odpadních vod např. ČOV s následným
rozstřikem.
b) Na str. 51 Oznámení koncepce dole nahradit pojem „podpovrchové“ vody lépe „podzemní“
vody.
Odpadové hospodářství:
c) Doporučení vynechat větu „Množství odpadů, které nevznikly nebo byly znovu použity nelze
zjistit přímo z evidence odpadů.“
Ochrana přírody a krajiny:
d) Upravit tabulku na str. 42 – 43 Oznámení koncepce tak, aby byly viditelné i chybějící části
charakteristik ve sloupci Prostředí.
e) Na str. 42 v prvním odstavci (Oznámení koncepce) opravit spojení „ s narůstajícími plochami
ÚSES“ (celkový rozsah ploch ÚSES se ani po revizi ÚSES zapracované do územního plánu
významně nezměnil).
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Vypořádání vyjádření:
a) Požadavek byl zapracován do Vyhodnocení koncepce, kapitoly 4.1, na str. 53 oblasti VODA.
b) V textu Vyhodnocení již není chybný termín „podpovrchová“ voda uváděn.
c) Doporučení bylo respektováno, v textu Vyhodnocení koncepce byla tato věta vynechána.
d) Požadavek byl respektován, tabulka byla ve Vyhodnocení koncepce upravena (viz str. 32 - 34).
e) Požadavku byl respektován. Ve Vyhodnocení koncepce byla věta patřičně upravena (viz str. 34).
VYJÁDŘENÍ NEOBSAHUJÍCÍ ANI PŘIPOMÍNKY ANI DOPORUČENÍ
Níže uvedená vyjádření neobsahovala žádné námitky ke Strategickému plánu města Plzně do roku 2035
ani k Oznámení dotčené koncepce na základě § 10c) zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, případně obsahovala souhlasná vyjádření. Vyjádření jsou
očíslována stejně jako ve výše uvedené tabulce 14.1 Přehled obdržených vyjádření.
Ad 1) Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 2
Ad 2) Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 4
Ad 5) Statutární město Plzeň, Městský Obvod Plzeň 1
Ad 8) Statutární město Plzeň, náměstek primátora města Plzně

14. 3 Vypořádání požadavků vyplývajících ze zjišťovacího řízení
Níže je uveden soupis požadavků ze zjišťovacího řízení a stručné vyhodnocení jejich naplnění.
1) Vyhodnocení požadujeme zpracovat v rámci základních zákonných požadavků daných zejména §2, §10b
a přílohou č. 9 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí s přihlédnutím na došlá vyjádření ke koncepci.
Vyhodnocení bylo vypracováno v souladu s výše uvedenými paragrafy a přílohou č. 9 dle zákona 100/2001 Sb.,
ve znění pozdější právních předpisů. K relevantním vyjádřením bylo přihlédnuto a všechna vyjádření
s připomínkami jsou vypořádána v kapitole 14 předkládaného Vyhodnocení SP města Plzně .
2) Pokud budou hodnoceny varianty řešení, požadujeme uvedení jasného výroku, zda jsou jednotlivé varianty
přípustné, popř. podmíněně přípustné. Dále požadujeme určení, pořadí jednotlivých přípustných variant
z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, ve kterém jsou jednotlivé varianty přípustné a za jakých
podmínek, včetně navržení a posouzení opatření k předcházení nepříznivých vlivů, popř. k jejich vyloučení,
snížení, zmírnění anebo kompenzaci. Výrok se může lišit k jednotlivým variantám.
Předkládaná koncepce byla zpracována v jedné variantě, jejíž strategické cíle, opatření a aktivity byly
vyhodnoceny v kapitole 6 Vyhodnocení koncepce. Hodnocení nulové varianty – tedy v případě, že by koncepce
nebyla provedena, je komentováno v kapitole 2.1.15 Vývoj životního prostředí bez provedení Koncepce
Všechny požadavky závěru zjišťovacího řízení byly přijaty a zapracovány do Vyhodnocení koncepce.
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15 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ VČETNĚ NÁVRHU STANOVISKA KE KONCEPCI
Na základě předloženého vyhodnocení vlivů Strategického plánu města Plzně na životní prostředí
a veřejné zdraví lze konstatovat, že nebyly identifikovány žádné významnější negativní vlivy této
Strategie na životní prostředí a veřejné zdraví, které by znemožňovaly její schválení. To se týká jak
celkového vyhodnocení Strategie, tak i vyhodnocení jednotlivých aktivit a opatření. Byly identifikovány
potenciálně mírně negativní vlivy, respektive potenciální rizika.
Na základě všech výše uvedených skutečností je možno konstatovat, že předložený „Strategický plán
města Plzně“

nebude mít významně negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.

Předložená koncepce ani jednotlivé cíle v ní uvedené nebudou mít významně negativní vliv na
celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v rámci soustavy Natura
2000 ani na veřejné zdraví.

Na základě všech informací výše uvedených doporučujeme vydat následující stanovisko:

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor životního prostředí
Škroupova 18
306 13 Plzeň

V Plzni, dne:
Č.j.:

………. 2018

…………….

STANOVISKO K NÁVRHU KONCEPCE
Strategický plán města Plzně
podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.

Předkladatel koncepce:

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková organizace

Zpracovatel koncepce:

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková organizace

Zpracovatel vyhodnocení:

RADDIT consulting s.r.o.
zastoupená RNDr. Radimem Misiačkem
Mgr. Zdeněk Frélich
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autorizovaná osoba dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí
Mgr. Lenka Trojáčková
Mgr. Martina Bláhová

Průběh posuzování:
Oznámení koncepce ve smyslu § 10c) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí“), bylo příslušnému úřadu předloženo předkladatelem koncepce
19. 12. 2017. Oznámení bylo v souladu s požadavkem § 10c), odstavec 2, citovaného zákona příslušným
úřadem zasláno dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. Zjišťovací
řízení bylo zahájeno dne 22. 12. 2017.
Na základě vyjádření, doručených k Oznámení, byl příslušným úřadem vydán dne 15. 1. 2018 Závěr
zjišťovacího řízení, který mimo jiné stanovil obsah a rozsah Vyhodnocení v rozsahu základních zákonných
požadavků, daných § 2 a 10b) a přílohou č. 9 zákona. V souladu s požadavky zákona byl tento dokument
zveřejněn.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí obdržel vyjádření celkem od 8 subjektů, z nichž
4 vyjádření byla bez připomínek. Vyjádření týkající se obsahu a rozsahu posouzení (vyhodnocení) byla
využita jako podklad pro vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení.
Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření k němu obdržených provedl Krajský úřad Plzeňského kraje
podle kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů, zjišťovací řízení ve smyslu § 10d výše uvedeného zákona s následujícím
závěrem:
„Strategický plán města Plzně jako koncepce naplňující dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí bude předmětem posuzování vlivů na životní prostředí.“
Závěr zjišťovacího řízení také stanovil obsah a rozsah Vyhodnocení v rozsahu základních zákonných
požadavků, daných § 2 a 10b) a přílohou č. 9 zákona č. 100/2001 Sb. V souladu s požadavky tohoto
zákona byl také tento dokument zveřejněn.

Dne ............ 2018 byl příslušnému úřadu předložen návrh koncepce „Strategický plán města Plzně“
včetně Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, ve smyslu § 10f) citovaného
zákona.
Stručný popis koncepce:
Strategický plán města Plzně (dále i jen „SPMP” nebo „Strategie“) je strategickým a koncepčním
dokumentem, který je vytvořen pro nastavení efektivního modelu rozvoje města a koordinaci
jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek. Strategický plán města Plzně bude důležitým
nástrojem pro rozhodování jak politického vedení města a městské správy, tak pro koordinaci zájmů
a aktivit dalších klíčových subjektů působících ve městě. Strategický plán bude reagovat na aktuální
potřeby města a možnosti jeho rozpočtu, vytvoří podmínky a stanoví pravidla pro účelné vynakládání
veřejných prostředků, jejich provázanost a zhodnocení synergických efektů mezi jednotlivými oblastmi.
Základním východiskem pro tvorbu Strategie je Analytická část, která obsahuje 9 tematických analýz
a Celkovou situační analýzu města, která shrnuje základní charakteristiky Plzně.
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Na základě Analýzy silných a slabých stránek, ohrožení a příležitostí (SWOT analýza byly formulovány
hlavní pozitiva a problémy města Plzně.
Návrhová část Strategie pak popisuje potřebu jejího pořízení s proces tvorby SPMP a dále představuje
vizi města spolu se strategickými cíli a opatřeními/aktivitami k naplnění těchto cílů vedoucími. Popisuje
dále také implementaci Strategie a tvorbu Akčních plánů.
Struktura návrhové části SP Plzeň:

Rozvojová vize Strategického plánu města Plzně je formulována následovně:
„Jsem Plzeň. V roce 2035 žiji díky lidem, kteří vybudovali mou historii. Tvoříme spolu přítomnost
a díváme se dopředu na naši společnou budoucnost. Od samého počátku si postupně odhalujeme svá
tajemství. Sdělujeme si, co nás trápí, a sdílíme společnou radost. Podporujeme se a jsme na sebe
navzájem hrdí.
Poskytuji svým občanům prostor pro seberealizaci a osobní rozvoj v kterémkoliv věku. Vždyť dnes zde
mají možnost kvalitního a odborného vzdělání nejen moji obyvatelé, ale i lidé z celé Evropy a ze všech
koutů světa. Většina občanů ovládá některý z cizích jazyků, což usnadňuje komunikaci s cizinci
a spoluvytváří otevřené a vstřícné prostředí.
Pyšním se atraktivní nabídkou pracovních příležitostí v místních tradičních, nově založených
i nadnárodních firmách, které dodávají své produkty a služby do celého světa. Touha po neustálém
posunu vpřed se stala základním kamenem pro vznik výzkumných a vývojových center. Tam dnes
nacházejí své uplatnění také absolventi škol.
Nechávám o sebe pravidelně pečovat a na oplátku dávám lidem všech generací možnost života na
vysoké úrovni. Za dobu našeho společného soužití už vím, co mají moji občané rádi a co potřebují. Proto
jsme vytvořili přátelské prostředí pro aktivní trávení volného času kolem řek i v dalších veřejných
prostranstvích. Ráda inspiruji ostatní, zejména po kulturní stránce. Proto nabízím širokou paletu
kulturních zážitků každý den v roce. Mé centrum pulsuje zdravým životem a láká k setkávání.
Nikdy nezůstávám sama, protože stojím na správném místě. Komunikuji nejen s těmi, které mám na
blízku, ale jsem ve spojení i s evropskými metropolemi. Díky mým aktivním občanům bije moje srdce
energií, kterou předávám všem, kdo se mě rozhodnou navštívit. Snažím se být vždy otevřená a dávám
svým návštěvníkům důvod, aby zde zůstali déle, než původně plánovali. Ideálně napořád.
Žiji pro lidi, protože lidé žijí pro mě.“

SP Plzeň obsahuje celkem 5 strategických cílů.
1. Zlepšit podmínky pro kvalitní život všech generací
2. Rozvíjet perspektivní trh práce a propojit vzdělávací systém s praxí
3. Zlepšit životní prostředí ve městě a zvýšit připravenost na změny klimatu
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4. Oživit centrum města
5. Zvyšovat povědomí o Plzni za hranicemi města i u obyvatel
Strategický plán města Plzně obsahuje celkem 84 aktivit napříč jednotlivými strategickými cíli (na základě
hodnocení odborníků i široké veřejnosti a projednání v koordinační a řídící skupině bylo vybráno
20 tzv. hlavních aktivit. Tyto aktivity byly stanoveny jako klíčové pro dlouhodobé směřování rozvoje
města. V následujících letech by proto měly být systematicky naplňovány.
Akční plán se bude zpracovávat každoročně, a to vždy ve dvou fázích:
Fáze 1 - návrh: bude ve svém návrhu sloužit jako podklad pro přípravu rozpočtu města na následující rok
a bude předložen koordinační a řídící skupině k projednání v první polovině daného roku.
Fáze 2 – finální: bude již konkrétním výstupem obsahujícím seznam projektů, které mají zajištěné
financování a jsou v souladu s rozpočtem města na příslušný rok. Finální verze bude společně s návrhem
rozpočtu předkládána k projednání v Zastupitelstvu města Plzně.
Přehled strategických cílů, opatření a aktivit je uveden v tabulce na následující straně
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Schéma strategických cílů, opatření a aktivit Návrhové části Strategického plánu města Plzně
Strategický cíl č. 2 Rozvíjet perspektivní trh práce
a propojit vzdělávací systém s praxí
Opatření:

Strategický cíl č. 1 Zlepšit podmínky pro kvalitní život všech generací
Opatření:

1.1 Vytvářet podmínky
pro kvalitní bydlení
a trávení volného času

1.2 Naplňovat Plán
udržitelné mobility
města Plzně

1.3 Zajistit udržitelnou síť
kvalitních sociálních služeb
vč. služeb návazných
a podpora zdravého
životního stylu obyvatel

1.4 Doplnit chybějící
vodohospodářskou
infrastrukturu
v urbanizovaných částech
města a posílit provozní
spolehlivost a bezpečnost
stávajících systémů
technické infrastruktury

Aktivity:

Opatření 2.2 Vytvářet
podmínky pro podporu
podnikání

Aktivity:

1.1.1 Zlepšovat využití
veřejného prostoru ve
městě formou
drobnějších úprav,
pokračovat
v regeneracích sídlišť

1.2.1 Dostavět městský
okruh a další
komunikace umožňující
navrátit dnešním
dopravním trasám
vzhled příjemných
městských ulic

1.1.2 Podporovat
projekty napomáhající
zvyšování bezpečnosti
ve městě

1.2.2 Systematicky řešit
parkování ve městě
(záchytná parkoviště,
zóny, parkovací domy)

1.2.3 Zlepšovat
podmínky pro MHD

1.1.3 Pokračovat
v revitalizaci
významných veřejných
prostorů (náměstí,
parky)

2.1 Podporovat efektivní
rozvoj lidských zdrojů

1.3.1 Zvyšovat kapacity sítě
sociálních služeb a služeb
návazných, s ohledem na
demografický vývoj ve
městě

1.4.1 Vybudovat havarijní
zdroj surové vody

2.1.1 Vytvořit komplexní
systém komunikace
a spolupráce jednotlivých
aktérů ve vzdělávání

2.2.1 Podporovat rozvoj
podnikavosti, již u žáků na
ZŠ a SŠ, motivační
programy pro zahájení
podnikání

1.3.2 Zvyšovat počet
pracovníků v sociálních
službách

1.4.2 Rozšířit stávající
systém zásobování pitnou
vodou

2.1.2 Rozvíjet pomocí
volnočasových aktivit
schopnosti a znalosti žáků
v závislosti na
uplatnitelnosti na trhu
práce

2.2.2 Vytvářet podmínky
pro umístění znalostně
intenzivních firem

1.3.3 Podporovat výstavbu
sociálního a dostupného
bydlení pro ohrožené
a znevýhodněné osoby vč.
podpory sociálního
začleňování (Dobrá adresa
Plzeň)

1.4.3 Rozšířit stávající
systém odkanalizování
území

2.1.3 Podporovat
kariérové poradenství na
základních a středních
školách

2.2.3 Stimulovat
a podporovat zavádění
nebo rozvoj inovací ve
firmách včetně
internacionalizace firem
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Strategický cíl č. 2 Rozvíjet perspektivní trh práce
a propojit vzdělávací systém s praxí
Opatření:

Strategický cíl č. 1 Zlepšit podmínky pro kvalitní život všech generací
Opatření:

1.1 Vytvářet podmínky
pro kvalitní bydlení
a trávení volného času

Aktivity:
1.1.4 Vytvářet
podmínky pro výstavbu
v přestavbových
územích ve městě
a podporovat využití
prázdných objektů
1.1.5 Požadovat vznik
nových kvalitních
veřejných prostranství
v rozvojových
lokalitách.
1.1.6 Systematicky
podporovat kulturní
a volnočasové aktivity,
pečovat
o kulturní dědictví
1.1.7 Zkvalitňovat
stávající bytový fond
města, snižovat
energetickou náročnost
budov, odstraňovat
bariéry

1.2 Naplňovat Plán
udržitelné mobility
města Plzně

1.3 Zajistit udržitelnou síť
kvalitních sociálních služeb
vč. služeb návazných
a podpora zdravého
životního stylu obyvatel

1.4 Doplnit chybějící
vodohospodářskou
infrastrukturu
v urbanizovaných částech
města a posílit provozní
spolehlivost a bezpečnost
stávajících systémů
technické infrastruktury

2.1 Podporovat efektivní
rozvoj lidských zdrojů

Opatření 2.2 Vytvářet
podmínky pro podporu
podnikání

Aktivity:
1.2.4 Zlepšit
provázanost
jednotlivých druhů
dopravy

1.2.5 Zajistit rozvoj
cyklotras a jejich
provázanost do ucelené
sítě

1.2.6 Vytvářet
podmínky pro rozvoj
pěší dopravy

1.2.7 Zlepšit organizaci
a regulaci dopravy

1.3.4 Motivovat občany k
zodpovědnému přístupu k
péči o vlastní zdraví

1.4.4 Rekonstruovat
technicky nevyhovující
a nekapacitní úseky
vodohospodářského
systému

2.1.4 Podporovat další
vzdělávání pedagogických
pracovníků

2.2.4 Zpracovat
aglomerační strategii
rozvoje podnikání

1.4.5 Stanovit ekonomické
a administrativní podmínky
pro režim ostrovního
provozu při výpadku
elektrické přenosové
soustavy ČR

2.1.5 Podporovat
stabilizaci a posílení aktivit
vysokých škol v Plzni

2.2.5 Podporovat start upy,
začínající firmy, mikrofirmy,
kreativní podnikání

2.1.6 Zvyšovat
uplatnitelnost absolventů
podle potřeb trhu práce v
závislosti na průmyslu 4.0

2.2.6 Podporovat rozvoj
networkingových aktivit –
předávání zkušeností, nové
podněty pro podnikání
apod.

2.2.7 Podporovat vznik
a rozvoj klastrů
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Strategický cíl č. 2 Rozvíjet perspektivní trh práce
a propojit vzdělávací systém s praxí
Opatření:

Strategický cíl č. 1 Zlepšit podmínky pro kvalitní život všech generací
Opatření:

1.1 Vytvářet podmínky
pro kvalitní bydlení
a trávení volného času

1.2 Naplňovat Plán
udržitelné mobility
města Plzně

Aktivity:
1.1.8 Pořádat soutěže
na významné budovy,
území a veřejná
prostranství ve městě
1.1.9 Zajistit rozvoj
a zkvalitňování
volnočasových areálů,
sportovišť a pokračovat
ve vytváření
odpočinkových míst
1.1.10 Zavést regulaci
vizuálního smogu ve
městě
1.1.11 Zkvalitňovat
a zvyšovat kapacitu
objektů kulturní
vybavenosti
1.1.12 Posílit kapacity
a zkvalitnit vybavení
mateřských
a základních škol

1.3 Zajistit udržitelnou síť
kvalitních sociálních služeb
vč. služeb návazných
a podpora zdravého
životního stylu obyvatel

1.4 Doplnit chybějící
vodohospodářskou
infrastrukturu
v urbanizovaných částech
města a posílit provozní
spolehlivost a bezpečnost
stávajících systémů
technické infrastruktury

2.1 Podporovat efektivní
rozvoj lidských zdrojů

Opatření 2.2 Vytvářet
podmínky pro podporu
podnikání

Aktivity:
1.2.8 Respektovat
městský charakter
uličních prostorů
u dopravních staveb
v zastavěném
a zastavitelném území

2.2.8 Vytvářet prostředí
a služby pro přicházející
kvalifikované pracovníky
zejména ze zahraničí

1.2.9 Podporovat rozvoj
elektromobility
a carsharingu

17-R-21
únor 2018

119

Vyhodnocení koncepce
Strategický plán města Plzně

Strategický cíl č. 3 Zlepšit životní prostředí ve městě a zvýšit připravenost na změny klimatu
Opatření:
3.1 Zvýšit kvalitu ovzduší a snížit
množství hluku v Plzni

3.2 Posílit modrou infrastrukturu ve
městě

3.3 Posílit zelenou infrastrukturu ve
městě

3.4 Zvýšit informovanost o životním
prostředí města Plzně, o dopadech
klimatických změn a možnostech
adaptačních opatření

3.2.1 Zpracovat koncepci hospodaření s
vodou a na jejím základě zavést pravidla
pro veřejné i soukromé investice

3.3.1 Zachovat stávající plochy
urbanistické zeleně (tzv. jednoznačné
plochy Generelu zeleně schválené RMP)

3.4.1 Vytvořit a uvést do provozu
Informační systém životního prostředí
otevřeným, živým a inspirativním
způsobem

3.3.2 Podporovat realizace zelených
střech a dalších vegetačních prvků na
veřejných i soukromých budovách

3.4.2 Kvalitně prezentovat připravované
i realizované projekty adaptačních
opatření

Aktivity:
3.1.1 Naplňovat Program zlepšení kvality
ovzduší
3.1.2 Zavést plán regulace možné
smogové situace a uplatňovat efektivní
opatření na snížení množství emisí ve
městě Plzni
3.1.3 Využívat multifunkčních prvků
zelené infrastruktury (zatravněné
tramvajové pásy, stromy, popínavé
rostliny, apod.) ke snižování prašnosti
3.1.4 Zvýšit a zefektivnit koordinaci
úklidu, údržby a oprav zpevněných ploch
mezi jednotlivými správci

3.2.2 Požadovat realizaci opatření pro
zadržování vody na území města
(např. parkoviště, odvodnění
zpevněných ploch formou průlehů,
apod.)
3.2.3 Zavést motivační opatření k
realizaci prvků podporujících přírodě
blízké hospodaření s dešťovou vodou
(kvalitní informovanost, finanční
motivace)
3.2.4 Pokračovat v revitalizacích říčních
niv vodních toků a vodních ploch přírodě
blízkým způsobem
3.2.5 Posílit monitoring kvality vody
a ekologického stavu drobných vodních
toků v závislosti na znečištění z
kanalizace při přívalových srážkách
3.2.6 Posílit monitoring kvality a
množství vody v dešťové stokové síti

3.3.3 Sjednotit zásady péče o zeleň na
celém území města dle standardů péče
o zeleň Generelu zeleně
3.3.4 Zajistit nové výsadby nebo obnovu
uličních alejí a stromořadí, kvalitní
sadovnické úpravy vnitroblokové zeleně
a další zeleně na veřejných
prostranstvích
3.3.5 Zajistit kvalitní péči o krajinu
a realizovat navržené prvky územního
systému ekologické stability
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Strategický cíl č. 4 Oživit centrum města
Opatření:
4.1. Systematicky podporovat proaktivní
komunikaci hlavních aktérů v centru
města
Aktivity:

4.2 Omezení individuální automobilové
dopravy v centrální oblasti města

4.3 Podporovat pěší a cyklistickou
dopravu v centrální oblasti

4.4. Zkvalitňovat veřejná prostranství
v centrální oblasti města

4.1.1 Vytvořit komunikační platformu
hlavních aktérů v centrální oblasti města

4.2.1 Omezit IAD ve prospěch chodců
a MHD

4.3.1 Zvýšit pobytovou kvalitu uličních
prostorů a vytvořit pěší trasy v centrální
oblasti (např. Sedláčkova, Kopeckého
sady – Hl. nádraží)

4.4.1 Kultivovat oblast Americká - Sirková

4.3.2 Zlepšit pěší propojení některých
lokalit s centrální oblastí města (Roudná)

4.4.2 Pokračovat v úpravě veřejných
prostranství v centrální oblasti

5.2 Posílit značku města Plzeň a
jedinečnost jejích témat ve vztahu
k široké veřejnosti mimo území města

5.3 Nastavit systematickou spolupráci
a podporovat partnerství aktérů
veřejného a soukromého sektoru

5.4 Posílit informovanost obyvatel
a jejich pozitivní vztah k městu

5.2.1 Posilovat image Plzně jako
moderního, příjemného a bezpečného
města a atraktivní turistické destinace
5.2.2 Prezentovat úspěchy plzeňských
talentů, osobností a institucí ve všech
oborech

5.3.1 Posilovat vzájemnou spolupráci s
organizacemi, institucemi, městy
a obcemi na území Plzeňského kraje

5.4.1 Podporovat aktivní zapojování
obyvatel do fungování města

5.3.2 Pravidelně vyhodnocovat zahraniční
aktivity města jako celku

5.4.2 Prezentovat výstupy z ostatních cílů
strategického plánu obyvatelům Plzně

4.1.2 Pravidelně zjišťovat strukturu
maloobchodní vybavenosti a služeb

4.2.2 Zajistit důslednější kontrolu
dodržování režimu zóny placeného
parkování a dalších dopravních předpisů
4.2.3 Zlepšit navigační a informační
systém dopravy v centrální oblasti města

Strategický cíl č. 5 Zvyšovat povědomí o Plzni za hranicemi města i u obyvatel
Opatření:
5.1 Zpracovat komplexní marketingovou
strategie města Plzně
Aktivity:
5.1.1 Zpracovat a implementovat
komplexní marketingovou strategii města
Plzně
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Strategický cíl č. 5 Zvyšovat povědomí o Plzni za hranicemi města i u obyvatel
Opatření:
5.1 Zpracovat komplexní marketingovou
strategie města Plzně

5.2 Posílit značku města Plzeň a
jedinečnost jejích témat ve vztahu
k široké veřejnosti mimo území města

5.3 Nastavit systematickou spolupráci
a podporovat partnerství aktérů
veřejného a soukromého sektoru

5.4 Posílit informovanost obyvatel
a jejich pozitivní vztah k městu

Aktivity:
5.2.3 Posilovat mediální prezentaci města
Plzně
5.2.4 Budovat a podporovat
nezaměnitelné profilové akce podporující
image města a cestovní ruch
5.2.5 Pečovat o již získané mezinárodní
značky a tituly např. ERIH = Evropské
cesty průmyslového dědictví, Evropské
hlavní město kultury 2015
5.2.6 Usilovat o získání mezinárodních
značek a prestižních titulů např. UNESCO
a další

5.3.3 Koordinovat komunikaci na úrovni
města Plzně, jeho příspěvkových
organizací a obchodních společností
5.3.4 Propojovat marketingové aktivity
města a důležitých aktérů, kteří působí
na území města

5.4.3 Podporovat komunitní život
a místní spolky
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Stručný popis vyhodnocení:
Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí bylo provedeno v souladu s požadavky zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zpracováno
v rozsahu přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb. a v souladu s požadavky Závěru zjišťovacího řízení.
Pro posouzení byla využita metoda referenčních cílů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví,
vytvořených na základě platných strategických dokumentů na komunitární, krajské (regionální) a národní
úrovni, a to prostřednictvím porovnávání možného vlivu aktivit Strategie se stanovenými referenčními
cíli ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Hodnocen byl rovněž rozsah vlivu, spolupůsobení
a časový horizont působení.
Závěry vyhodnocení:
„Na základě návrhu koncepce, oznámení koncepce, závěru zjišťovacího řízení, vyhodnocení koncepce
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
vyjádření dotčených územně samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti a veřejného
projednání

vydává

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje, jako příslušný úřad podle § 21 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, , ve znění pozdějších předpisů

souhlasné stanovisko

k návrhu koncepce

Strategický plán města Plzně

Souhlasné stanovisko k návrhu Strategický plán města Plzně se vydává současně s těmito požadavky
a doporučeními:


Při budování nových silnic, komunikací a navazující infrastruktury, dbát na to, aby byl
minimalizován zábor ZPF, a to především v I. a II. třídě ochrany, rovněž aby nedocházelo k dalším
záborům LPF,



při budování nových bytových jednotek a doprovodné infrastruktury dbát na ochranu ZPF a LPF,
pokud možno situovat nová zařízení do blízkosti již stávající zástavby, zamezovat záboru
nejkvalitnějších půd,



při budování nových cyklostezek a stezek pro pěší dbát na jejich trasování mimo nejcennější
části ZCHÚ – tj. mimo PR (PP) a přednostně využívat stávajících komunikací,



při aktivitách situovaných do, či blízkosti EVL je nutné všechny tyto záměry před jejich realizací
konzultovat s dotčenými orgány.
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Toto stanovisko není Rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád),
ve znění pozdějších předpisů. Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Datum vydání stanoviska:

Otisk razítka příslušného úřadu:

Jméno, příjmení a podpis ověřeného zástupce příslušného úřadu: ……………………………………………………
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SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ
ZÁKLADNÍ PODKLADY
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 326/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů. Účinnost od 1. 11. 2017
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
MZČR (2016): Porada SEA – Závěry a metodická doporučení.
INTERNETOVÉ STRÁNKY MŽP, PLZEŇSKÉHO KRAJE, STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ, ČHMÚ, ČSÚ
A DALŠÍ
Právní předpisy týkající se životního prostředí a ochrany zdraví obyvatel, normy a metodické pokyny
MŽP.
Znečištění ovzduší na území České republiky, ČHMÚ
Krajský úřad Plzeňského kraje (2018). Závěr zjišťovacího řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů ze dne 15. 1. 2018.
Quitt, E. (1971). Atlas klimatických oblastí.
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