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ZKRATKY A VYSVĚTLIVKY:
AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

B(a)P

Benzo(a)pyren

CENIA

Česká informační agentura životního prostředí

CO

Oxid uhelnatý

CO2

Oxid uhličitý

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČOV

Čistírna odpadních vod

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

EIA

Posuzování vlivů záměrů na ŽP

EU

Evropská unie

EVL

Evropsky významná lokalita (Natura 2000)

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

CHKO

Chráněná krajinná oblast

CHOPAV

Chráněná oblast přirozené akumulace vod

IČ

Identifikační číslo

IRZ

Integrovaný registr znečišťování

Koncepce, Strategie

V tomto textu vždy dokument ve smyslu § 10a) zákona č. 100/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

KO

Komunální odpad

KRSZP

Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje

k.ú.

Katastrální území

Ldvn

Hlukový indikátor pro den-večer-noc

LFA

Oblasti méně příznivé pro hospodaření (angl.: Less Favoured Areas)

LPIS

Veřejný registr půdy (angl.: Land Parcel Identification System)

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NOX

Oxidy dusíku

NATURA 2000

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

NH3

Amoniak (čpavek)

ORP

Obec s rozšířenou působností

PK

Plzeňský kraj

PM10, PM2,5

Suspendované částice frakce PM10,PM2,5 (prašný aerosol)

PO

Ptačí oblast (Natura 2000)
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SEA

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

SEZ

Stará ekologická zátěž

SKO

Směsný komunální odpad

SO2

Oxid siřičitý

SRN

Spolková republika Německo

SWOT analýza

Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby (formalizovaný závěr analýzy)

TTP

Trvalý travní porost

TZL

Tuhé znečišťující látky

ÚAP

Územně analytické podklady

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

VN

Vodní nádrž

VOC

Těkavá organická látka (angl.: Volatile organic compounds)

ZPF

Zemědělský půdní fond

ZÚR

Zásady územního rozvoje

ŽP

Životní prostředí
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ÚVOD
Předložené oznámení návrhu koncepce „Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě
Plzeňského kraje“ (dále také Oznámení) je zpracováno na základě § 10c) zákona číslo 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Oznámení koncepce vychází
z obsahu přílohy číslo 7 citovaného zákona. Procedura posouzení vlivů na životní prostředí
pro uvedenou koncepci probíhá v souladu s § 22, písm. b) zákona, v působnosti Plzeňského kraje
(dotčené území tvoří území Plzeňského kraje).
Ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá dále
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. O stanoviska k návrhu koncepce byly požádány tyto dotčené orgány ochrany
přírody:




Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Český les, náměstí
Republiky 287, 348 06 Přimda



Odbor výkonu státní správy MŽP III, Purkyňova 27, 301 00 Plzeň

Z obdržených stanovisek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálního pracoviště CHKO Český
les a MŽP, odboru výkonu státní správy III vyplývá, že nelze vyloučit negativní vliv koncepce na
lokality soustavy Natura 2000 (viz kap. E.4. a příloha č. 1 Oznámení) a musí tedy být zpracováno
hodnocení vlivů koncepce na EVL a ptačí oblasti dle § 45i výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.

Základním dokumentem pro zpracování Oznámení koncepce je aktuální stav zpracování návrhu
„Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje“ (dále také jen „KRSZP“) 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 Oznámení v kapitole „Seznam použitých podkladů“. Ke zpracování kapitoly části
„C“ Oznámení byly využity existující podklady v souladu s § 10b, odst. 3, zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů.
Soulad oznámení uvedené koncepce s povinnostmi vyplývajícími ze zákonných ustanovení byl
konfrontován s platnou právní úpravou. Existují-li další závažné skutečnosti, které by na posuzování
koncepce mohly mít zásadní vliv, nebyly zpracovateli oznámení koncepce v době jeho zpracování
známy.
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A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI
A.1 NÁZEV ORGANIZACE
Plzeňský kraj
A.2 IČ
IČ: 70890366
A.3 SÍDLO (BYDLIŠTĚ)
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18
306 13 Plzeň
A.4 JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESA, TELEFON A E-MAIL OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE PŘEDKLADATELE
Ing. Josef Bernard
hejtman Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18
306 13 Plzeň
telefon: 377 195 229
e-mail: josef.bernard@plzensky-kraj.cz

Kontaktní osoba:
Ing. Peter Grohoľ
referent financování veřejné dopravy a silničního hospodářství
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18
306 13 Plzeň
telefon: 377 195 688
e-mail: peter.grohol@plzensky-kraj.cz
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B. ÚDAJE O KONCEPCI
B.1 NÁZEV KONCEPCE
Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje
B.2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ (OSNOVA)
Koncepce se bude skládat z těchto částí:
A. Východiska
V úvodu Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje budou stanoveny
strategické cíle a priority a definovány zásady dopravní politiky Plzeňského kraje.

B. Analytická část
V analytické části jsou podrobně zpracovány následující oblasti:


Sídelní struktura, síť a význam sídel, specifická území a jejich nároky na dopravu
o populační velikost sídel
o pracovní funkce sídel (pracovní místa, plochy pro rozvoj průmyslu)
o území se zvláštními potřebami



Analýza dopravního zatížení silniční sítě
o intenzity dopravy (CSD 2016, dopravní model EDIP)
o trasy linkové autobusové dopravy
o časová dostupnost krajského města a D5



Analýza současného stavu silniční sítě
o uspořádání sítě v území (nadřazená síť, pokrytí území, spádovost, návaznost
za hranice kraje, paralelní spojení s D5)
o dopravně technický stav sítě (šířky, směrové a výškové vedení, bodové závady)
o stavební stav (vozovky, mosty)
o záměry na silniční síti



Zhodnocení rizikových úseků v souvislosti se záměrem zpoplatnění silnic I. tř.



Přehled dopravní nehodovosti na silnicích II. třídy (rámcové vyhodnocení)



Hodnocení dříve navrhovaných sítí, důvody jejich vzniku a využití
o stávající vybraná silniční síť (2009)
o páteřní síť (2014)
o vybraná páteřní síť (2014)



Přehled hlavních problémů



Zdroje financování, perspektivy a podmínky
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C. Strategická část
Ve strategické části budou podrobně zpracovány následující oblasti:


Doporučení pro jednání o změnách v nadřazené síti



Návrhy na vymezení sítí
o aktualizace návrhu změn v zařazení silnic II. a III. třídy
o definování vybrané sítě dle kritérií např. pro účely:
 pořadí provádění zimní údržby
 nákladní dopravy
o výhledová návrhová kategorie (u silnic II. třídy)
 šířka/návrhová rychlost silnice



Návrhy opatření zkvalitnění sítí (na síti silnic II. třídy)
o záměry novostaveb silnic
o rekonstrukce a modernizace
o stanovení parametrů
 technická a finanční náročnost
 majetkoprávní proveditelnost
 rámcový časový scénář

D. Realizační priority


Metodika pro návrh priorit investic – návrh kritérií
o existující metodika pro hodnocení významu/potřebnosti
o multikriteriální hodnocení investic



Návrh investiční strategie – dlouhodobý plán



Údržba a opravy

E. Závěry a doporučení


Návrh úprav páteřní sítě



Akční plán realizace (rozložení akci v čase)
o Střednědobý investiční plán
o Dlouhodobý investiční plán

F. Koncepce rozvoje železniční sítě


Stručná charakteristika a popis sítě z pohledu základních parametrů



Omezující podmínky z hlediska cílových provozních koncepcí



Revize stávajících záměrů na síti regionálních drah (SŽDC)



Identifikace námětů pro zlepšení na vybraných regionálních tratích, dle přepravního
potenciálu a omezujících podmínek daných cílovou koncepcí nadřazeného dopravního
systému
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B.3 CHARAKTER
Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje představuje strategický dokument
pro střednědobé a dlouhodobé plánování velkých investičních, popř. i neinvestičních akcí Plzeňského
kraje na regionální silniční síti a ve spolupráci se Správou železnic i na železniční síti.
Koncepci pořizuje a jejím předkladatelem v rámci SEA je Plzeňský kraj, zpracováním je pověřena
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
B.4 ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY POŘÍZENÍ
Důvodem pořízení koncepce je současná absence strategického a systematické plánování
strategických záměrů na síti silnic II., případně i III. třídy v Plzeňském kraji, nezbytné pro kvalifikované
rozhodování. Posledním koncepčním materiálem, který však Zastupitelstvo Plzeňského kraje pouze
vzalo na vědomí, byla Koncepce dopravy z roku 2007. V návaznosti na Koncepci dopravy byla v roce
2009 usnesením RPK č. 1003/09 definována „Vybraná silniční síť“, která měla být při přípravě
plánování oprav a rekonstrukcí silnic upřednostněna a měla sloužit jako páteřní systém silnic
navazující na nadřazenou síť dálnic a silnic I. třídy. Posledním dokumentem zaměřeným na efektivní
plánování investic na regionální silniční síti s ohledem na aktuálně probíhající programové období EU
2014 - 2020 byla Investiční strategie Plzeňského kraje na dopravní síti silnic II. a III. třídy zpracovaná
v roce 2014 a aktualizovaná na konci roku 2016. Jejím výstupem byl zásobník projektů vhodných
k financování z IROP a návrh strategie vícezdrojového financování staveb do konce roku 2023.
S ohledem na probíhající přípravu programového období EU 2021-2027 je zapotřebí zpracovat
koncepční materiál, jehož výstupem bude revize stávající sítě silnic II., resp. III. třídy, revize vybrané
sítě a návrhy opatření pro jejich zkvalitnění ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.
Na základě dlouhodobých výhledů na optimální řešení koncepce veřejné dopravy by měly být také
vyhodnoceny požadavky na úpravu regionální železniční sítě v podobě námětů, s následným
zajištěním předběžného stanoviska Správy železnic. Výstup této části koncepce by měl být využit při
přípravě nového Plánu dopravní obslužnosti Plzeňského kraje po roce 2022.
B.5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY A POSTUPY (ETAPY) ŘEŠENÍ
Základní etapy řešení KRSZP budou následující a strategie bude obsahovat tyto základní části:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Východiska
Analytická část
Strategická část
Realizační priority
Závěry a doporučení
Koncepce rozvoje železniční sítě

Koncepce vychází z dopravní politiky Plzeňského kraje, tedy jednotlivé prvky dopravního systému
Plzeňského kraje (individuální automobilová, veřejná a cyklistická doprava) vytvářejí jeden vzájemně
provázaný celek. Hlavní zásadou dopravní politiky by tak měl být vyvážený rozvoj všech prvků
dopravního systému s minimalizací dopadů na obyvatele Plzeňského kraje.
Stejně jako v případě tvorby strategických dokumentů rozvoje v minulých obdobích jsou do tvorby
KRSZP zapojeny kromě zpracovatelského týmu také pracovní skupiny složené z odborníků, členů
výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje a dalších osobností a zástupců odborných subjektů.
Návrh strategie bude posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v případě, že tak
rozhodne příslušný úřad v rámci zjišťovacího řízení.
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B.6 HLAVNÍ CÍLE
Jednotlivé prvky dopravního systému Plzeňského kraje (individuální automobilová, veřejná
a cyklistická doprava) vytvářejí jeden vzájemně provázaný celek. Hlavní zásadou dopravní politiky by
tak měl být vyvážený rozvoj všech prvků dopravního systému s minimalizací dopadů na obyvatele
Plzeňského kraje.
Vize Plzeňského kraje z pohledu dopravní politiky:
„Atraktivní Plzeňský kraj s kvalitní silniční a železniční sítí bez úzkých hrdel, kongescí a s minimálními
negativními dopady dopravy na obyvatele“.
Strategickým cílem KRSZP je vytvoření předpokladů pro zajištění a udržení funkčního dopravního
systému jako celku.
V oblasti regionální silniční sítě Plzeňského kraje se jedná o vymezení páteřní sítě silnic II. třídy
a definování priorit v oblasti investic ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Tato páteřní síť by
měla jako nadřazená struktura v cílovém stavu představovat souvislou homogenní síť pozemních
komunikací s příslušnými normovými parametry, vyhovující únosností a s objekty splňujícími
podmínky bezpečného provozu osobní i nákladní dopravy. S tvorbou koncepce úzce souvisí i případná
změna zařazení silnic do jednotlivých tříd (např. také provedení revize zařazení silnic II. třídy takovým
způsobem, aby jejich vedení odpovídalo sídelní struktuře, rozvojovým osám, hospodářskému
potenciálu vybraných lokalit, hlavním přepravním proudům, potenciálu cestovního ruchu
a nejvýznamnějším relacím pravidelné vyjížďky a dojížďky).
Také vzhledem k výši celkového rozpočtu Plzeňského kraje je zapotřebí stanovit prioritní úseky na síti,
které budou předmětem modernizací, rekonstrukcí, případně pásmových oprav, přičemž budou
vytvářet funkční souvislou kostru sítě zajišťující bezkolizní, rychlou a plynulou dopravu mezi
významnými sídly a hospodářskými centry Plzeňského kraje. Ostatní úseky silniční sítě budou
udržovány takovým způsobem, aby došlo k zajištění provozuschopnosti, sjízdnosti a bezpečnosti.
V oblasti regionální železniční sítě Plzeňského kraje by strategickým cílem mělo být její uvedení do
stavu umožňujícího provoz s maximální efektivitou, tj. maximálním počtem přepravených cestujících
při přijatelné úrovni investičních a provozních výdajů.
B.7 MÍRA, V JAKÉ KONCEPCE STANOVÍ RÁMEC PRO ZÁMĚRY A JINÉ ČINNOSTI, VZHLEDEM K JEJICH
UMÍSTĚNÍ, POVAZE, VELIKOSTI, PROVOZNÍM PODMÍNKÁM, POŽADAVKŮM NA PŘÍRODNÍ
ZDROJE APOD.
KRSZP bude hlavním strategickým dokumentem Plzeňského kraje v oblasti plánování a rozhodování
o strategických záměrech na síti silnic a železnic v kraji, bude tedy podkladem pro:


rozhodování o podpoře investičních projektů v oblasti budování a údržby silniční a železniční
sítě v kraji



rozhodování o (spolu) financování projektů dotačních programů Plzeňského kraje, ČR, EU
a dalších zdrojů.

Na základě Koncepce budou realizovány konkrétní projekty naplňující strategické cíle a priority
v oblasti dopravy.
Míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, vzhledem k jejich umístění, povaze,
velikosti, provozním podmínkám, požadavkům na přírodní zdroje apod., je možné odvodit dle
Přehledu významných/strategických investičních projektů Plzeňského kraje a jeho organizací pro
programové období EU 2021-2027 v oblasti dopravy. S ohledem na obecnost koncepce lze
konstatovat, že:
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umístění záměrů – část z předpokládaných opatření a z nich vyplývajících záměrů bude
pravděpodobně administrativního či organizačního charakteru (změna zařazení silnic do tříd)
bez významnějšího územního průmětu. Některá opatření budou mít konkrétní územní
průmět (např. v oblasti rekonstrukce a oprav silnic a železnic, budování nových silnic,
obchvatů apod.). Tzn., že u některých projektů bude možné určit jejich umístění a další
základní parametry. Umístění většiny záměrů sice bude vycházet z platné ZÚR a územně
plánovacích dokumentací, zároveň bude KRSZP podkladem pro změny ZÚR a nové ÚPD či
jejich změny.



povaha a velikost záměrů – konkrétní velikost záměrů v koncepci nebude rámcově
specifikována a bude řešena až v dalších fázích přípravy projektů. Záměry budou uvedeny
výčtem, jejich povaha, rozsah, případně kapacity však nebudou podrobněji charakterizovány.
Délka některých záměrů (obchvaty, nové úseky komunikací aj.) v některých případech
uvedena nebo odvoditelná.



provozní podmínky a požadavky na přírodní zdroje – tyto informace nebudou s ohledem na
podrobnost koncepce uvedeny a budou předmětem řešení v navazujících fázích přípravy
konkrétních záměrů dle stavebního zákona, případně v rámci procesu EIA či naturového
hodnocení záměrů.

B.8 PŘEHLED UVAŽOVANÝCH VARIANT ŘEŠENÍ
Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje bude ve finální podobě
předložena v jedné variantě.
Projekty musí být vybírány v souladu s principy minimalizace vlivů na životní prostředí a musí být tedy
podrobeny posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), naturovému a biologickému hodnocení,
respektive hodnocení dle procedury stavebního zákona v případě těch projektů, které zákonu
č. 100/2001 Sb., zákonu č. 114/1992 Sb., nebudou podléhat.
B.9 VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM A MOŽNOST KUMULACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ S JINÝMI ZÁMĚRY
B.9.1 VÝCHODISKA PRO ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE
Vzhledem ke svému zaměření má zpracovávaná koncepce vztah k řadě dokumentů na evropské,
národní a krajské. Jejich úplný výčet by nebyl – vzhledem k cílům oznámení a různé úrovni
vzájemných vazeb – účelný. Je potřeba zmínit následující principy:
1. KRSZP by měla být v souladu s tematickými prioritami EU pro období 2021-2027 i cíli Strategie
regionálního rozvoje ČR 2021+ tak, aby nedocházelo ke kumulaci vlivů na životní prostředí
prostřednictvím nekoordinovaných záměrů.
Vztah strategie ke strategickým dokumentům na mezinárodní úrovni:


Kohezní politika 2021+ (návrh)

Vztah strategie ke strategickým dokumentům na národní úrovni:


Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (2019)



Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)



Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3 (2019)



Bílá kniha - Koncepce veřejné dopravy 2015-2020 s výhledem do roku 2030 (2015)



Dopravní politika ČR 2014-2020, s výhledem do roku 2050 (2014)
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Dopravní sektorové strategie ČR, 2. fáze (akt. 2017)



Koncepce nákladní dopravy ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030 (2017)



Národní strategie bezpečnosti silničního provozu ČR 2011–2020 (2011)



Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR (2017)

Vztah strategie k hlavním strategickým dokumentům na krajské úrovni:


Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění aktualizace č. 4 (2018)



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



Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+ (2014)



Investiční strategie Plzeňského kraje na dopravní síti silnic II. a III. (akt. 2016)



Koncepce dopravy Plzeňského kraje, 3. etapa – návrh (2008)



Aktualizovaný Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2017 – 2021 (2018)
B.9.2 VZTAH K PŘIJATÝM CÍLŮM V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Cíle navrhované v rámci této Koncepce by měly být v souladu s cíli vybraných strategických
a programových dokumentů, především těch, které byly či jsou připravovány pro období 2021+.
Níže je tabulkovou formou (Tab. 1) provedeno vyhodnocení vztahu KRSZP k jiným koncepcím
přijatým na mezinárodní, vnitrostátní a regionální úrovni, které se vztahují k zájmovému území,
předmětu řešení posuzované koncepce a způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí.
Hodnocení je provedeno pomocí stupnice uvedené v následující tabulce, která byla převzata
z Metodického doporučení pro posuzování vlivů obecných koncepcí na životní prostředí (Věstník MŽP
č. 1/2019).

Tab. 1

Vztah předkládané koncepce vůči jiným koncepcím přijatým na mezinárodní, vnitrostátní
a regionální úrovni

Intenzita vztahu Popis vztahu

Odůvodnění vztahu

velmi silný (přímý) vztah

Strategický dokument obsahuje podněty, požadavky nebo
záměry s konkrétně definovaným nárokem na změnu využití
území, které se přímo promítají do posuzované koncepce,
jejich zahrnutí je nezbytnou podmínkou vyplývající z přijatého
strategického dokumentu.

2

silný (přímý) vztah

Strategický dokument bez konkrétně definovaných nároků na
promítnutí do předkládaného dokumentu. Do předkládané
koncepce se promítají ve formě priorit, požadavků nebo
podmínek (verbální výroky). Realizace koncepce není přímo
závislá na přijatém strategickém dokumentu.

1

slabý
vztah

Strategický dokument neobsahuje podněty, požadavky nebo
záměry s přímou vazbou na navrhovanou koncepci, je však
podkladem pro odůvodnění konkrétních návrhů.

0

bez vztahu

3

nebo

nepřímý

Strategický dokument neobsahuje podněty, požadavky nebo
záměry, které vyžadují řešení v rámci předkládané koncepce.

V následující tabulce (Tab. 2) je provedeno vyhodnocení intenzity vztahu KRSZP k těm koncepcím,
ke kterým byl identifikován nějaký vztah nebo u kterých nebylo možno tento vztah a priori vyloučit.
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Koncepce, u kterých bylo možno vztah a priori vyloučit nebo byl zjevně zanedbatelný (intenzita
vztahu 0), nejsou, až na výjimky, v následující tabulce uváděny.

Tab. 2

Vztah KRSZP k dalším koncepčním dokumentům
Možná
vazba

Komentář

Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030

0

Neobsahuje podněty s přímou vazbou na předkládanou
koncepci.

Nová politika soudržnosti EU 2021-2027
(dosud neschválený návrh)

2

Obsahuje požadavky řešitelné v předkládané koncepci.
Strategie se v koncepci bude promítat prostřednictvím
zajištění kvalitních dopravních sítí.

Možná
vazba

Komentář

Politika územního rozvoje ČR,
Aktualizace č. 1 (2019) a Aktualizace č. 2
a 3 (2019)

3

Obsahuje podněty, požadavky nebo záměry s konkrétně
definovaným nárokem na změnu využití území, které se
přímo promítají do posuzované koncepce.

Strategie regionální rozvoje ČR 2021+

2

Obsahuje požadavky řešitelné v předkládané koncepci.
Strategie se v koncepci bude pravděpodobně promítat
v tématech zajištění dopravního spojení.

2

Obsahuje požadavky řešitelné v předkládané koncepci.
Strategie se v koncepci bude pravděpodobně promítat
v tématech rozvoje a napojení dopravní infrastruktury
pro zajištění obslužnosti obyvatel.

Státní politika životního prostředí České
republiky 2012-2020

2

Obsahuje požadavky řešitelné v předkládané koncepci.
Strategie se v koncepci bude pravděpodobně promítat
v tématech rozvoje a napojení dopravní infrastruktury
v kraji, budování obchvatů atp.

Strategie ochrany biologické
rozmanitosti České republiky 2016 –
2025

1

Neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry s přímou
vazbou na navrhovanou koncepci, může obsahovat
doporučení pro některé řešené oblasti.

Aktualizace státního programu ochrany
přírody a krajiny, 2009

1

Obsahuje podněty, požadavky nebo záměry s částečnou
vazbou na navrhovanou koncepci (prostupnost území).

Politika ochrany klimatu ČR (2017)

1

Neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry s přímou
vazbou na navrhovanou koncepci, stanovuje však
požadavky nebo doporučení pro sektor dopravy.

Strategie přizpůsobení se změně klimatu
v podmínkách ČR, 2015

1

Neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry s přímou
vazbou na navrhovanou koncepci, stanovuje však
požadavky nebo doporučení pro sektor dopravy.

1

Neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry s přímou
vazbou na navrhovanou koncepci, stanovuje však
požadavky nebo doporučení pro sektor dopravy.

1

Neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry s přímou
vazbou na navrhovanou koncepci, stanovuje však
požadavky nebo doporučení pro sektor dopravy.

1

Neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry s přímou
vazbou na navrhovanou koncepci. Okrajově se však
zabývá také tématem dopravy a principy v ní uvedené
mohou být v koncepci uplatněny.

Mezinárodní dokumenty

Národní dokumenty

Strategický rámec udržitelného rozvoje Česká republika 2030

Národní akční plán adaptace na změnu
klimatu, 2017
Národní strategie ochrany a podpory
zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020
Dlouhodobý program zlepšování
zdravotního stavu obyvatelstva ČR –
Zdraví pro všechny v 21. století
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1

Obsahuje požadavky řešitelné v předkládané koncepci.
Strategie se v koncepci bude promítat ve smyslu zlepšení
stavu silniční a železniční sítě a tím také zvýšení
bezpečnosti dopravy.

1

Neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry s přímou
vazbou na navrhovanou koncepci. Téma dopravy však
s tématem ovzduší významně souvisí a požadavky
a doporučení programu by měly být v připravované
koncepci zohledněny.

Střednědobá strategie (do roku 2020)
zlepšení kvality ovzduší v ČR

1

Neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry s přímou
vazbou na navrhovanou koncepci. Téma dopravy však
s tématem ovzduší významně souvisí a požadavky
a doporučení strategie by měly být v připravované
koncepci zohledněny.

Národní akční plán zdraví a životního
prostředí ČR (NEHAP) (1998)

0

Neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry, které
vyžadují řešení v rámci předkládané koncepce.

Plán odpadového hospodářství ČR pro
období 2015-2024 (2014)

0

Neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry, které
vyžadují řešení v rámci předkládané koncepce.

Program předcházení vzniku odpadů ČR
(2014)

0

Neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry, které
vyžadují řešení v rámci předkládané koncepce.

Koncepce ochrany před následky sucha
pro území České republiky, 2017

0

Neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry, které
vyžadují řešení v rámci předkládané koncepce.

Národní plány povodí – Povodí Labe,
2015

0

Neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry, které
vyžadují řešení v rámci předkládané koncepce.

Možná
vazba

Komentář

3

Obsahuje podněty a požadavky s konkrétně definovaným
nárokem na změnu využití území, které se budou přímo
promítat do posuzované koncepce, zejména lokalizace
stávající i budoucí dopravní sítě.

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

3

Obsahuje podněty a požadavky s konkrétně definovaným
nárokem na změnu využití území, které se budou přímo
promítat do posuzované koncepce, která z ÚAP vychází
a respektuje je (např. limity území).

Program zlepšování kvality ovzduší zóna
Jihozápad - CZ03 (2016)

2

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci,
např. rekonstrukce železnice, oprava a údržba
komunikací.

Akční plán protihlukových opatření ke
strategickým hlukovým mapám – 2. kolo
(2016)

2

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Budou se do předkládané koncepce promítat především
prostřednictvím opravnou a modernizací silnic.

Koncepce ochrany přírody a krajiny
Plzeňského kraje (2004)

2

Obsahuje požadavky řešitelné v předkládané koncepci.
Strategie se v koncepci bude promítat ve smyslu
zlepšení. Uvedená koncepce obsahuje požadavky na
zajištění prostupnosti krajiny.

Plán odpadového hospodářství
Plzeňského kraje (2016)

0

Neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry, které
vyžadují řešení v rámci předkládané koncepce.

Územní energetická koncepce
Plzeňského kraje (2004)

0

Neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry, které
vyžadují řešení v rámci předkládané koncepce.

Koncepce podpory státní památkové
péče 2013-2020 pro Plzeňský kraj

0

Neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry, které
vyžadují řešení v rámci předkládané koncepce.

Národní strategie bezpečnosti silničního
provozu ČR 2011–2020 (2011)

Aktualizace Národního program
snižování emisí České republiky, 2019

Krajské dokumenty
Zásady územního rozvoje Plzeňského
kraje ve znění aktualizace č. 4 (2018)
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Koncepce environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty Plzeňského kraje
(akt. 2014)

0

Neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry, které
vyžadují řešení v rámci předkládané koncepce.

Vazby na koncepční materiály, ke kterým byl identifikován velmi silný (3) nebo silný (2) vztah KRSZP,
budou podrobněji popsány v dokumentu Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné
zdraví v případě, že o nutnosti jeho zpracování rozhodne příslušný úřad v další fázi procedury SEA.
Vlivy realizace těchto koncepcí budou vzájemně interferovat. Největší vazba je mezi dokumenty na
krajské úrovni – tj. zejména se ZÚR a ÚAP. Lze předpokládat, že tyto a další koncepce s větší vazbou
se budou vzájemně doplňovat, tj. budou provázány.
B.10 PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN DOKONČENÍ
Předpokládané schválení dokumentu je ve druhé polovině roku 2020.
B.11 NÁVRHOVÉ OBDOBÍ
Strategie je zpracovávána pro návrhové období do roku 2040 (střednědobý investiční plán do r. 2030
a dlouhodobý do r. 2040).
B.12 ZPŮSOB SCHVALOVÁNÍ
Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje bude projednána a schvalována
Zastupitelstvem Plzeňského kraje.
Dle § 10 g, odst. 4, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, nemůže být koncepce bez stanoviska dle tohoto zákona schválena. Zastupitelstvo je povinno
zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto
stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty pouze
zčásti, je schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit.
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C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ
Zpracovatel Oznámení při přípravě níže uvedené kapitoly čerpal především z oficiálně vykazovaných
údajů Ministerstva ŽP ČR, Plzeňského kraje a z dalších zdrojů. Výše uvedené zdroje byly tam, kde to
bylo možné, doplněny dalšími relevantními údaji o stavu životního prostředí, například získanými
z aktuálních dokumentů, týkajících se stavu ŽP v kraji, ve smyslu § 10b, odst. 3, zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů.
Je nezbytné uvést, že cílem kapitoly o stavu životního prostředí v dotčeném území není provést
samoúčelnou kompletní analýzu stavu životního prostředí, ale odlišit významné nedostatky a trendy
v zatížení jednotlivých složek ŽP i v jejich geografické distribuci tak, aby bylo v rámci zjišťovacího
řízení možno zvážit vliv navrhovaných intervencí koncepce na vývoj životního prostředí, nezbytnost
posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. i formulaci referenčních cílů životního prostředí, jako základní
metody hodnocení vlivů koncepce na ŽP a veřejné zdraví.
C.1 VYMEZENÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Územím dopadu pro realizaci koncepce je Plzeňský kraj. Vzhledem k charakteru koncepce se dá
předpokládat, že opatření budou směřovat primárně na jeho území.
Vymezení kraje je patrné na následující mapě (Obr. 1).

Zdroj: www.googlemaps.cz

Obr. 1

Vymezení Plzeňského kraje

20-R-06
Duben 2020

18

Oznámení koncepce
Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje

C.2 VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, KTERÉ MOHOU BÝT KONCEPCÍ
OVLIVNĚNY
Koncepcí je dotčeno území vyššího územně samosprávného celku České republiky (součást jednotky
NUTS 2) Plzeňský kraj.
Na území kraje se nachází sedm okresů (Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever,
Rokycany a Tachov) a 15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP):


Blovice



Plzeň



Domažlice



Přeštice



Horažďovice



Rokycany



Horšovský Týn



Stod



Klatovy, Kralovice



Stříbro



Nepomuk



Sušice



Nýřany



Tachov

Dále se na území kraje nachází v rámci ORP 35 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem.
Počet obcí v Plzeňském kraji je 501, z nich 57 má statut města. Největšími městy jsou Plzeň,
Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Ve výše uvedených 57 městech žije 67,0 % všech obyvatel
kraje (ČSÚ, 2019).
C.3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Dotčené území je tvořeno Plzeňským krajem, který se nachází v jihozápadní části České republiky
(hranici kraje je na západě tvořena státní hranicí se SRN (Bavorskem), severozápadně leží kraj
Karlovarský, severovýchodně kraj Středočeský a na jihovýchodě kraj Jihočeský). S rozlohou 7 649 km2
je třetím největším krajem v České republice (ČSÚ, 2019).
Z hlediska geografického systému lze Plzeňský kraj rozdělit do několika oblastí: Plzeňská pahorkatina,
Brdská vrchovina (část), Český les a Šumava (část). Klimatické, geologické a hydrologické podmínky
jsou v jednotlivých územních celcích značně odlišné. Nejníže položeným bodem kraje je řeka
Berounka u obce Čilá (250 m n. m.), nejvyšším bodem je vrchol Velká Mokrůvka (1 370 m n. m.) na
Šumavě (ČSÚ, 2019).
C.3.1 KLIMA
Z hlediska klimatických poměrů se Plzeňský kraj nachází v mírném klimatickém pásmu, v mírně teplé
oblasti. Dle Quitta (1971) se na území kraje vyskytují klimatické oblasti MT3, MT4, MT5, MT7, MT9,
MT10 a MT11, horské polohy pak reprezentují chladné oblasti CH4, CH6, CH7. Charakteristiky
jednotlivých klimatických oblastí jsou uvedeny v následující tabulce (Tab. 3).
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Tab. 3

Charakteristiky klimatických oblastí Plzeňského kraje

Číslo oblasti

Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10°
a více
Počet mrazových dnů

MT3

MT4

MT5

MT7

MT9

MT10

MT11

CH 4

CH 6

CH 7

20 až 30

20 až 30

30 až 40

30 až 40

40 až 50

40 až 50

40 až 50

0 až 20

10 až 30

10 až 30

120 až 140

140 až 160

140 až 160

140 -160

140 -160

140 až 160

140 -160

80 až 120

120 -140

120 -140

130 až 160

110 až 130

130 až 140

110 -130

110 -130

110 -130

110 -130

160 -180

140 -160

140 -160

Počet ledových dnů

40 až 50

40 až 50

40 až 50

40 až 50

30 až 40

30 až 40

30 až 40

60 až 70

60 až 70

50 až 60

Průměrná teplota v lednu

-3 až -4

-2 až -3

-4 až -5

-2 až -3

-3 až -4

-2 až -3

-2 až -3

-6 až -7

-4 až -5

-3 až -4

Průměrná teplota v červenci

16 až 17

16 až 17

16 až 17

16 až 17

17 až 18

17 až 18

17 až 18

12 až 14

14 až 15

15 až 16

Průměrná teplota v dubnu

6 až 7

6 až 7

6 až 7

6 až 7

6 až 7

7 až 8

7 až 8

2 až 4

2 až 4

4 až 6

Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami
1mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období

6 až 7

6 až 7

6 až 7

7 až 8

7 až 8

7 až 8

7 až 8

4 až 5

5 až 6

6 až 7

110 -120

110 -120

100 -120

100 -120

100 -120

100 -120

90 -100

120 -140

140 -160

120 -130

350 -450

350 -450

350 -450

400 -450

400 -450

400 -450

350 -400

600 -700

600 -700

500 -600

Srážkový úhrn v zimním období

250 -300

250 -300

250 -300

250 -300

250 -300

200 -250

200 -250

400 -500

400 -500

350 -400

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

60 až 100

60 až 80

60 až 100

60 až 80

60 až 80

50 až 60

50 až 60

140 -160

120 -140

100 -120

Počet dnů zamračených

120 až 150

150 až 160

120 až 150

120 -150

120 -150

120 až 150

120 -150

130 -150

150 -160

150 -160

40 až 50

40 až 50

40 až 50

40 až 50

40 až 50

40 až 50

40 až 50

30 až 40

40 až 50

40 až 50

Počet dnů jasných
Zdroj: Quitt, E., 1971
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V současnosti dochází na globální úrovni ke změnám v distribuci teplot a srážek, což se projevuje na
evropské úrovni i v rámci ČR a jejich regionů. Ochrana klimatu se tak stává důležitým globálním
environmentálním tématem. Z predikce vývoje klimatu pro území ČR vyplývá:


Postupný nárůst průměrných ročních teplot (o cca 1 °C do r. 2040, přes 2 °C do r. 2070 a přes
3 °C do r. 2100)



Nejvýraznější oteplení v letních měsících (až o téměř 4 °C do r. 2100)



Četnější a delší vlny veder



Mírné snížení množství srážek v letních měsících (o cca 10 % do r. 2100)



Četnější období bezesrážkových období



Častější a intenzivnější výskyt extrémních meteorologických jevů – povodní, přívalových
srážek, období sucha, požárů, apod. (EKOTOXA, 2018).

Průvodním jevem regionální změny klimatu je výskyt epizod s vysokou rychlostí větru spojených
s přechody hlubokých tlakových níží přes Evropský kontinent, zejména v zimě, což představuje rizika
například pro lesní porosty, zemědělství, stavby, energetiku a obyvatelstvo (MŽP, 2015).
Uvedené skutečnosti pak mají přímé dopady na rozvoj území a projevují se v různých oblastech
života. Zejména se jedná o dopady v oblasti zemědělství (gradace škůdců, snižování výnosů), lesnictví
(usychání smrkových porostů a rozvoj škodlivého hmyzu v důsledku lepších klimatických podmínek
pro jeho gradaci i v důsledku oslabení lesních porostů), sociální a zdravotní sféře (dopady vln veder
na seniory, děti a nemocné) a v neposlední řadě také na cestovní ruch (snižování
konkurenceschopnosti zimních středisek v důsledku nedostatku sněhu i vody na zasněžování atd.).
Tyto skutečnosti musí být vzaty v úvahu při plánování rozvoje regionu, zejména v souvislosti
s nezbytnými adaptacemi na klimatickou změnu.
V kraji se adaptacím sídel na dopady změn klimatu věnuje především krajské město, které v roce
2017 zpracovalo v rámci projektu UrbanAdapt Adaptační strategii města Plzně (ukr.plzen.eu, 2020).
C.3.2 OVZDUŠÍ
C.3.2.1 Emisní situace
Emise látek znečišťujících ovzduší v Plzeňském kraji mezi lety 2008-2018 kolísají, meziročně
2017/2018 došlo k jejich poklesu. K největšímu poklesu došlo u emisí SO2 (o 54,8 %) a u emisí NOx
(o 42,3 %). Dlouhodobě má Plzeňský kraj podprůměrnou emisní zátěž na jednotku plochy kraje ve
srovnání s jinými kraji ČR.
Emise TZL vyprodukované v Plzeňském kraji (celkově 3,7 tis. t v roce 2018) pocházely především
(77,4%) z nevyjmenovaných zdrojů (malých stacionárních zdrojů), mezi které patří mimo jiné
i vytápění domácností. Tyto emise se daří snižovat také prostřednictvím tzv. kotlíkových dotací.
V kraji byla v roce 2019 vyhlášena v pořadí již 3. výzva na výměnu domácích kotlů na pevná paliva,
které splňují minimálně 3. emisní třídu (Plzeňský kraj, 2020).
Rovněž u emisí CO představovaly nevyjmenované zdroje 82,2 % z celkového objemu 38,0 tis. t. Emise
SO2 (celkově 3,9 tis. t) byly emitovány především z vyjmenovaných (velkých stacionárních) zdrojů
(64,5 %), kam se řadí energetické zdroje a průmyslová zařízení. Emise NOx (jejichž celková produkce
činila 6,5 tis. t) byly v Plzeňském kraji produkovány zejména mobilními zdroji (60,1 %). Emise NH3
s celkovou produkcí 5,9 tis. t souvisely v kraji zejména se zemědělskou činností (98,8 %), především
s chovem hospodářských zvířat. Vznik emisí VOC (11,0 tis. t) byl vázán na používání a výrobu
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organických rozpouštědel (83,3 %) (CENIA, 2018).

Zdroj: Český hydrometeorologický úřad, 2019

Obr. 2

Vývoj emisí hlavních znečišťujících látek v Plzeňském kraji v období 2008–2017

V souvislosti s obnovou vozového parku poklesly v období 2008-2017 emise NOx, VOC, CO
a suspendovaných částic z dopravy. V závěru hodnoceného období však poklesový trend emisí již dále
nepokračoval, emise VOC, NOx a CO v roce 2017 meziročně stouply, a to 16,6 % u VOC, o 0,3 % u NOx
a 0,9 % u CO (viz Tab. 4). Emise ostatních sledovaných látek pak mírně poklesly nebo stagnovaly
(ČHMÚ, 2019).
Tab. 4

Celkové emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů v Plzeňském kraji, podíly podle
kategorií zdrojů znečišťování ovzduší mezi lety 2013-2017

Zdroje
znečištění
Celkově
všechny zdroje

Vyjmenované
stacionární
zdroje

Nevyjmenované
stacionární
zdroje
Mobilní zdroje

-1

Rok
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014

TZL
4249,85
3768,83
3812,60
3823,18
3815,22
529,07
464,50
405,16
385,17
469,56
2965,53
3280,66
3053,43
3189,75
2901,46
464,70
467,19

Celkové emise znečišťujících látek (t.rok )
SO2
NOx
CO
VOC
6810,48
8689,17
49514,28
12491,42
6481,48
8172,53
41556,21
11572,02
6407,52
8002,47
42405,65
12053,63
4478,90
6696,39
41774,22
11926,42
4188,92
6715,95
42167,66
13901,66
5246,76
2572,03
1546,29
1031,58
5292,29
2211,77
1528,28
1103,73
5036,26
2257,32
1346,01
1074,64
3080,77
1991,52
1451,54
1178,49
2654,56
2006,44
1452,14
1247,56
1331,75
658,76
33376,39
9947,77
1483,51
722,73
37073,95
10889,40
1272,81
574,06
35241,70
11358,81
990,49
564,47
37818,88
11944,06
1526,15
797,60
34735,66
11802,78
7,50
5354,54
10292,34
1401,18
8,34
5326,19
9177,93
1331,77

NH3
6678,54
6617,75
6703,05
6570,80
6021,06
0,36
0,37
0,34
1,19
0,42
6427,14
6435,28
6484,37
6945,84
5969,35
51,37
51,63
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-1

Zdroje
znečištění

Rok
2015
2016
2017

TZL
462,08
443,69
444,20

Celkové emise znečišťujících látek (t.rok )
SO2
NOx
CO
VOC
8,90
5051,46
7847,18
1149,81
8,00
3969,47
6366,78
859,27
8,21
3911,90
5979,86
851,31

NH3
51,44
52,14
51,29

Zdroj: ČHMÚ, EMIS, 2019

V mezikrajském srovnání za rok 2017 byly emise základních znečišťujících látek na území Plzeňského
kraje průměrné.

Zdroj: ISAAR, 2020

Obr. 3

Krajské srovnání emisí základních znečišťujících látek v roce 2017
1.3.2.1 Emise z dopravy

Emisní zátěž z dopravy byla v roce 2018 na území Plzeňského kraje pod celostátním průměrem,
měrné emise NOx dosáhly 0,4 t.km-2, průměr ČR byl 0,7 t.km-2. Největším dopravním zdrojem emisí
znečišťujících látek i skleníkových plynů v kraji byla v roce 2018 individuální automobilová doprava,
jejíž podíly na celkových dopravních emisích byly největší v případě emisí CO (86,7 %) a VOC (83,3 %).
Nákladní silniční doprava se podílela 31,0 % na emisích PM a 29,0 % na emisích NOx, motorová trakce
železniční dopravy se pak podílela 16,5 % na emisích N2O (viz Obr. 4).
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Zdroj: CENIA, 2018

Obr. 4

Struktura emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů z dopravy v kraji dle druhů
dopravy v roce 2018 (%)

Emise CO, VOC a NOx z dopravy v kraji v průběhu období 2000–2018 poklesly, což je možné dát do
souvislosti s modernizací vozového parku a snížením jeho emisní náročnosti. Oproti tomu emise PM
z dopravy v období 2000–2018 po počátečním přechodném vzrůstu spíše stagnovaly. V případě emisí
skleníkového plynu CO2 byl jejich vývoj z důvodu růstu spotřeby energie a paliv v dopravě rostoucí,
v období 2000–2018 růst činil 66,0 %. V roce 2018 pokračoval pokles emisí znečišťujících látek
z dopravy, nejvýrazněji meziročně poklesly emise CO, a to o 14,3 %.
Naproti tomu u některých skleníkových plynů pokračoval rostoucí trend – emise CO2 meziročně
v roce 2018 vzrostly o 1,0 % (viz Obr. 5) (CENIA, 2018).

Zdroj: CENIA, 2018

Obr. 5

Emise znečišťujících látek a skleníkových plynů z dopravy v kraji [index, 2000 = 100],
2000–2018
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C.3.2.2 Imisní situace a kvalita ovzduší
Kvalita ovzduší v Plzeňském kraji je dlouhodobě ovlivňována především vývojem v sektoru dopravy
(i když je na rozsáhlém území kraje dopravní zátěž minimální, v sídlech s intenzivní silniční dopravou
představuje doprava hlavní faktor ovlivňující kvalitu ovzduší), průmyslovou zátěží a také částečně
lokálním vytápěním domácností, a to i přesto, že od roku 2016 dochází ke značné obměně kotlů na
tuhá paliva z projektů tzv. kotlíkových dotací. Aktuální situace je pak podmíněna meteorologickými
podmínkami (CENIA, 2018).
Ucelenou informaci o kvalitě ovzduší na území Plzeňského kraje udává následující mapa oblastí
s překročením imisních limitů (Obr. 6). Dle tohoto vymezení došlo v roce 2018 na celkem 0,1 % území
kraje k překročení imisního limitu pro alespoň jednu znečišťující látku bez zahrnutí přízemního ozonu.
Při hodnocení kvality ovzduší se zahrnutím přízemního ozonu se v roce 2018 jednalo o 88,7 % území
kraje (CENIA, 2018).

Zdroj: CENIA, 2018

Obr. 6

Mapa oblastí Plzeňského kraje s překročenými imisními limity v roce 2018

V roce 2018 docházelo na stanicích imisního monitoringu na území Plzeňského kraje k překračování
imisních limitů koncentrací dvou škodlivin, benzo(a)pyrenu a ozónu. Imisní limit (1 ng.m-3) pro roční
průměrnou koncentraci B(a)P byl v kraji v roce 2018 překročen na 1 stanici, a to v Plzni-Slovany.
Stejně tak byl v roce 2018 překročen imisní limit pro ochranu lidského zdraví vyjádřený denními
8hodinovými klouzavými průměrnými koncentracemi ozonu (120 µg.m-3), a to na stanici Přimda.
Ostatní imisní limity nebyly na stanicích sítě imisního monitoringu v kraji překročeny (CENIA, 2018).
Nejvyšší hodnoty pětiletých (klouzavých) průměrů imisních koncentrací hlavních sledovaných
znečišťujících látek v ovzduší (NO2, PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenu) v Plzeňském kraji jsou znázorněny
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na níže uvedených obrázcích (Obr. 7 - Obr. 11).

Zdroj: ČHMÚ, 2020

Obr. 7

Rozložení průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého (NO2), 2014-2018
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Zdroj: ČHMÚ, 2020

Zdroj: ČHMÚ, 2020

Obr. 8

Obr. 9

Rozložení průměrných ročních
koncentrací suspendovaných částic
PM10, 2014-2018

Rozložení 36. největší 24hodinové
koncentrace suspendovaných částic
PM10, 2014-2018
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Zdroj: ČHMÚ, 2020

Zdroj: ČHMÚ, 2020

Obr. 10 Rozložení průměrných ročních
koncentrací suspendovaných částic
PM2,5, 2014-2018

Obr. 11 Rozložení průměrných ročních
koncentrací benzo(a)pyrenu,
2014-2018

C.3.3 GEOMORFOLOGICKÉ A GEOLOGICKÉ POMĚRY
C.3.3.1 Geomorfologie
Dle geomorfologického členění České republiky se Plzeňský kraj nachází v západní části Českého
masivu. Jižní a západní část území Plzeňského kraje zaujímá Šumava a Šumavské podhůří (oblast
Šumavská hornatina), na kterou dále na západě navazuje Všerubská vrchovina, Podčeskoleská
pahorkatina a Český les (Českoleská oblast). Do severní části území zasahuje Tepelská vrchovina
(oblast Karlovarská vrchovina). Centrální část je vyplněna Švihovskou vrchovinou a Plaskou
pahorkatinou, na kterou na severu navazuje jihozápadní cíp Rakovnické vrchoviny (oblast Plzeňská
pahorkatina). Na jihovýchodě kraje se nachází Blatenská pahorkatina (oblast Středočeská
pahorkatina) a do východní části území kraje zasahuje Brdská vrchovina, Hořovická pahorkatina
a Křivoklátská vrchovina (Brdská oblast) (CENIA, 2018).
Území kraje je převážně tvořeno členitými a v menší míře plochými pahorkatinami, kromě okrajových
částí kraje, kde se nacházejí Šumava, Český les a Brdy, které mají charakter hornatin. V okolí města
Plzně se pak nachází mírně zvlněná Plzeňská kotlina.
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C.3.3.2 Geologie
Plzeňský kraj leží v oblasti Českého masivu. Tato oblast náleží k té části Evropy, která byla formována
kadomskou orogenezí (před 660 až 550 milióny let) a výrazně přetvořena variskou orogenezí (před
400 až 330 miliony let). Český masiv má blokovou stavbu a samotné území je rozděleno hlubinnými
zlomy, tzv. lineamenty na jednotlivé dílčí oblasti (ÚAP PK, 2017).
Krystalinikum a prevariské paleozoikum se v zájmovém území vyskytuje ve formě dvou oblastí, a to
oblast moldanubická (moldanubikum) a středočeská (bohemikum). Moldanubikum (jih a západ kraje)
je tvořeno hlavně pararulami a žulami, magmatity, z vložkových hornin převládají v tomto pruhu
krystalické vápence (mocnost až do 300 m - využívané v průmyslu stavebních hmot), v menší míře
jsou zastoupeny amfibolity a kvarcity. Dále se zde vyskytují horniny středočeského plutonu
(petrograficky velmi pestré magmatické těleso) jako jsou různé typy granitů a granodioritů. Na území
kraje zasahuje také okrajově moldanubický pluton, rovněž tvořen různými typy granitů až
granodioritem (ÚAP PK, 2017).
Z bohemik na území kraje zasahují tři dílčí jednotky, a to Barrandien, Domažlické krystalinikum
a Tepelské krystalinikum. Barrandien je možné zařadit do lokalit celosvětového významu, a to
především z hlediska paleontologických nálezů, které se v této jednotce nacházejí. Barrandienské
proterozoikum tvoří podstatnou část Barrandienu, sahající od Domažlic ke Kralupům nad Vltavou,
které je charakterizováno střídáním nepřeměněných nebo jen slabě přeměněných břidlic, prachovců
a drob, který obsahuje vložky odlišných hornin. Hodnotné jsou rovnoplošně zbřidličnatělé fylity
(pokrývačské břidlice), které se těžily v okolí Manětína a Rabštejna. Do barrandienského proterozoika
je možné dále zařadit spility, buližníky a grafitické kyzové břidlice. Sedimenty a vulkanity
barandienského paleozoika jsou zachovány v rozsáhlém synklinoriu mezi Úvaly a Plzní, nevyplňují
jedinou pánev, ale jsou rozděleny do několika sedimentačních prostorů – Pražské pánve, Příbramskojinecké pánve a Brdské pánve. Pánev příbramsko-jinecká a Brdská pánev byly ovlivněny vulkanickou
činností, která se projevovala prakticky během celého kambria (ÚAP PK, 2017).
Domažlické krystalinikum obsahuje metamorfity, zde tělesa granitoidů. Tepelské krystalinikum je
charakterizováno dvojslídnými svory a pararulami (ÚAP PK, 2017).
Svrchní karbon a perm jsou na území Plzeňského kraje reprezentovány uloženinami dvou komplexů
šedých a dvou komplexů červených sedimentů (slepenců, pískovců, arkóz, jílovců a uhelných slojí),
a to v oblasti čtyř pánví: plzeňské, manětínské, žihelské a radnické. Kromě nich je na tomto území
řada drobnějších výskytů: Holoubkovská pánvička, Merklínská pánvička, Letkovská pánvička
a Mirošovská pánev (ÚAP PK, 2017).
Třetihorní sedimenty a vulkanity jsou na území Plzeňského kraje zastoupeny relikty sladkovodních
terciérních sedimentů a roztroušených alkalických vulkanitů. Velmi okrajově zde zasahuje také
podkrušnohorská pánev s přilehlými vulkanickými hornatinami (ÚAP PK, 2017).
Kvartérní uloženiny jsou geneticky i petrograficky velmi pestré. Ze sedimentů jsou nejvíce rozšířeny
říční uloženiny (říční terasy a aluviální nivy), eolické usazeniny (spraše) a svahové uloženiny. Do
Plzeňského kraje zasahuje také akumulační extraglaciální oblast kvartéru, s významnější
podjednotkou Plzeňská pánev. Tato pánev má dobře vyvinutý a zachovaný terasovitý systém. Eolické
a svahové sedimenty mají menší rozsah a význam. Nejmladší, kvarterní pokryv pak tvoří deluviální
a aluviální středně plastické až písčité hlinito – jílovité a jílovité zeminy, místy s proměnnou příměsí
štěrku, překryté nevýraznými povrchovými polohami sprašových hlín. V nivách řek se pak vyskytují
fluviální sedimenty (především údolí větších řek – Mže, Radbuza, Úhlava, Úslava…) (ÚAP PK, 2017).
C.3.3.3 Sesuvná území
Svahové pohyby jsou na území Plzeňského kraje zastoupeny v bodové i plošné formě, a to jak sesuvy
typu aktivní, tak typu ostatní (stabilizované a potenciální). Plošné sesuvy jsou v kraji zaznamenány
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v lokalitách uvedených v tabulce
Tab. 5

Plošná sesuvná území v Plzeňském kraji

Lokalita

Klasifikace

Stupeň aktivity

Žihle

sesuv

potenciální

Potvorov

odval

potenciální

Mýto

sesuv

stabilizovaný

Smědčiče

sesuv

aktivní

Zdroj: ČGS, 2014

V bodových sesuvných lokalitách mají aktivní sesuvy významnější zastoupení, přesto jejich počet není
zásadní. Rozložení sesuvných lokalit je znázorněno na následujícím obrázku (Obr. 12) (ÚAP PK, 2017).

Zdroj: ÚAP PK, 2017

Obr. 12 Sesuvná území v Plzeňském kraji
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C.3.3.4 Poddolovaná území
Poddolovaná území představují další rizikový geofaktor podmiňující stabilitu území. Na rozdíl od
sesuvů jsou výhradně produktem lidské činnosti – podpovrchové těžby nerostných surovin.
Poddolovaná území na území Plzeňského kraje jsou vymezena dle Registru poddolovaných území.
Jedná se především o poklesové kotliny, bodové propadliny, atd. Dle Registru poddolovaných území
se na území Plzeňského kraje nacházejí pozůstatky po dřívější intenzivní těžbě, která zde probíhala již
v období středověku. V rámci Plzeňského kraje je v současné době identifikováno přibližně 400
rizikových lokalit. Nejvýznamnější výskyt plošných poddolovaných lokalit je v okolí Plzně (sever),
Nýřan, Stříbra a na Radnicku. Menší poddolovaná území se pak v rámci Plzeňského kraje nacházejí
zejména v oblasti Tachovska, Stříbrska, Domažlicka a Rokycanska (viz Obr. 13) (ÚAP PK, 2017).

Zdroj: ÚAP PK, 2017

Obr. 13 Poddolovaná území v Plzeňském kraji
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C.3.3.5 Staré ekologické zátěže
Za starou ekologickou zátěž (SEZ) je považována lokalita, kde se vyskytuje závažné riziko kontaminace
podzemních vod, povrchových vod nebo horninového prostředí způsobené lidskou činností. Tato
možná kontaminace ohrožuje zdraví člověka nebo složky životního prostředí a její původce již
neexistuje nebo není znám.
V Plzeňském kraji je v Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM 3) potvrzena kontaminace
u 926 lokalit (schválených lokalit). Nejvíce z těchto lokalit jsou zemědělské, průmyslové a výrobní
areály a skládky tuhého komunálního odpadu. Na území kraje se nachází také zátěže pocházející
z vojenských výcvikových prostor.
V následující tabulce jsou uvedeny nejrizikovější lokality (kategorie priority A3 – sanace je naléhavá),
které se nacházejí v zájmovém území.

Tab. 6

Staré ekologické zátěže s největší rizikovostí v Plzeňském kraji s nutností bezodkladného
nápravného opatření – kategorie A3

Název lokality

Katastrální území
Červený Újezd
u Zbůchu

Původ kontaminace
střelnice, vojenské
výcvikové prostory

RESPO, s.r.o. Víchov

Víchov

zemědělství, lesnictví

kontaminace půdy a podzemních
vod

DKV České dráhy

Plzeň 4

doprava a distribuce
(produktovody,
distribuční sklady)

kontaminace půdy a podzemních
vod

MOVO s.r.o. Plzeň

Plzeň

zpracování ropy

kontaminace půdy a podzemních
vod

Letiště Líně

Kontaminace a rizika
kontaminace půdy

Zdroj: SEKM 3, 2020

C.3.4 VODA
Krajem prochází hlavní evropské rozvodí, Berounka se svými přítoky odvodňuje většinu území kraje
do úmoří Severního moře, část území Českého lesa a Šumavy je pak odvodňována do Černého moře.
Největší řekou Plzeňského kraje je řeka Berounka. Vzniká na území krajského města Plzeň soutokem
řeky Radbuzy, do níž se dříve vlévá Úhlava, se Mží. Následně přitéká Úslava a tok Berounky dále
pokračuje severní části kraje. U Berounky se jedná o typickou vějířovitou říční síť. Berounka
odvodňuje severní část území kraje. K tomu jí napomáhají další toky nižšího řádu – Třemošná, Střela
a Klabava. Uvedené vodní toky jsou napájeny dalšími přítoky. Jižní část Plzeňského kraje je
odvodňována vodním tokem Otava, jeho zdrojnicemi jsou Křemelná a Vydra. Některé menší vodní
toky při hranici se SRN spadají do povodí Dunaje (ÚAP PK, 2017).
Přehled hlavních vodních nádrží na území Plzeňského kraje, jejichž objem přesahuje 1 milión m3, je
uveden v následující tabulce (Tab. 7).
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Tab. 7

Vodní nádrže Plzeňského kraje s rozlohou nad 1 mil. m3

Vodní nádrž
Hracholusky
Nýrsko
České údolí
Hnačov
Kozčín velký
Regent
Velký Bolevecký rybník
Žínkovský rybník (Labuť)
Klabava
Myslivský rybník

3

Celkový objem (mil. m )
39,59
20,75
5,78
3,14
3,07
2,29
1,71
1,42
1,21
1,19

Rozloha (ha)
417,56
148,04
86,2
151,5
68,38
103,00
52,83
57,50
55,80
45,00

Zdroj: ÚAP PK, 2017

Další menší nádrže s objemem pod 1 mil. m3 mají celkovou plochu téměř 3 000 ha. Jejich využití je
zejména rybochovné a rekreační, mnoho menších nádrží není využíváno z důvodů velkého zabahnění.
Nádrže mají rovněž velkou ekologickou funkci a mohou být součástí ÚSES. Největší vodní plochu
představuje nádrž Hracholusky na řece Mži s rekreačním a rybochovným využitím, dále
s hydroenergetickými, průmyslovými účely a s funkcí protipovodňové ochrany. Vodní nádrž Nýrsko
(řeka Úhlava) slouží k vodárenskému a průmyslovému využití, k závlahám a k ochraně před
povodněmi. Vodárenské využití má vodní nádrž Lučina (řeka Mže) a k rekreačnímu a rybochovnému
využití slouží vodní nádrž České údolí (řeka Radbuza). Významným zdrojem pitné vody jsou vodní
nádrže Nýrsko a Lučina. Kromě těchto velkých nádrží je na území Plzeňského kraje asi 2 990 menších
vodních nádrží (ÚAP PK, 2017).
Území Plzeňského kraje je v rámci Česka územím s vyšší koncentrací rybníků. Rybníky se vyskytují
na Horaždovicku, Tachovsku, jižním Zbirožsku, na severním okraji Plzně se nachází Bolevecká rybniční
soustava. Plochou největší je rybník Kovčín velký na Kovčínském potoce (přítok Úslavy), dále
Myslívský rybník na Myslívském potoce (přítok Úslavy) a rybník Hnačov (na řece Úslavě). Uvedené
rybníky mají převážně rybochovné využití. Na řece Klabavě byla vybudována stejnojmenná nádrž
Klabava s protipovodňovou ochranou (ÚAP PK, 2017).
Na území kraje se dále nachází většina ledovcových jezer České republiky (Černé, Čertovo, Laka,
Prášilské jezero) a jediné jezero ČR hrazené sesuvem – Odlezelské (Mladotické) (CENIA, 2018).
C.3.4.1 Jakost povrchových vod
Jakost povrchových vod v kraji se od roku 2000 zlepšuje. V roce 2018 byla, stejně jako v minulém
hodnoceném období, byť je jakost vody ve vodních tocích klasifikována nejčastěji III. třídou jakosti
(znečištěná voda). K mírnému zhoršení došlo v části úseku toku Otavy, a to z I. a II. třídy
(neznečištěná voda) na III. třídu jakosti (možné zhoršení vlivem suchého roku 2018). Vliv na jakost
vody v Plzeňském kraji má zejména plošné znečištění ze zemědělství a přenosy v odpadních vodách
(např. z potravinářského či kovozpracujícího průmyslu). Negativní vliv na jakost vody mají také
komunální zdroje znečištění vzhledem k chybějící nebo nevyhovující kanalizaci a ČOV u části malých
obcí. Dalším významným zdrojem znečištění se ukazují odlehčení na jednotných kanalizacích (Obr.
14) (CENIA, 2018).
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Mapa je sestavena na základě výsledného zatřídění jednotlivých profilů podle normy ČSN 75 7221, které je dáno
nejhorší třídou z následujících ukazatelů: BSK5, CHSKCr, N-NH4+, N-NO3-, Pcelk.. Bodové zdroje znečištění jsou
uvedeny dle IRZ (úniky do vody a přenosy v odpadních vodách) za ohlašovací rok 2017. V legendě jsou pro
úplnost znázorněny všechny třídy hodnocení jakosti vody v tocích.
Zdroj dat: VÚV T.G.M., v.v.i. z podkladů s.p. Povodí
Zdroj: CENIA, 2018

Obr. 14 Jakost vody v tocích Plzeňského kraje v období 2017-2018

V rámci monitoringu koupacích vod bylo v Plzeňském kraji v koupací sezoně 2018 sledováno
27 koupacích oblastí. Voda nevhodná ke koupání byla zjištěna, stejně jako v předešlém roce,
v důsledku rozvoje sinic v rybníku Valcha. Zhoršená jakost byla ke konci sezony zaznamenána ve
vodní nádrži Hracholusky, v přírodním biotopu Blovice, v Seneckém rybníku a koupališti Planá
a Babylon. V ostatních sledovaných oblastech byla po celou sezonu 2018 zjištěna I. a II. třída jakosti
(Obr. 15) (CENIA, 2018).
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V mapě je znázorněno nejhorší dosažené hodnocení kvality koupacích vod v jednotlivých koupacích oblastech
z jednotlivých měření v průběhu celé koupací sezony. V legendě jsou pro úplnost znázorněny všechny kategorie
hodnocení kvality koupacích vod.
Zdroj dat: SZÚ
Zdroj: CENIA, 2020

Obr. 15 Kvalita koupacích vod v Plzeňském kraji v koupací sezoně 2018
C.3.4.2 Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) jsou vyhlašovány nařízením vlády a představují
území, která mají být přednostně chráněna jako přirozené zásobárny povrchových a podzemních od,
která může být v budoucnu použita pro zásobování obyvatel.
Na území Plzeňského kraje se nacházejí tři CHOPAV. V zalesněné oblasti Brdy byla vymezena CHOPAV
Brdy, dalšími oblastmi CHOPAV zasahujícími na území kraje jsou CHOPAV Šumava a CHOPAV Chebská
pánev a Slavkovský les (viz Obr. 16 na následující straně) (ÚAP PK, 2017).
C.3.4.3 Ochranná pásma vodních zdrojů
Ochrana jednotlivých vodních zdrojů je zajištěna stanovením jejich ochranných pásem. Ochranná
pásma se dělí na ochranná pásma I. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním
okolí jímacího nebo odběrného zařízení, a ochranná pásma II. stupně, která slouží k ochraně vodního
zdroje v územích stanovených vodoprávním úřadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho
vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti. Ochranná pásma vodních zdrojů II. stupně na území
Plzeňského kraje jsou uvedena na obrázku na následující straně (Obr. 16). Jedná se zejména
o ochranná pásma nejvýznamnějších vodních zdrojů – VN Nýrsko, VN Lučina, Plzeň – Homolka,
Milíkov, Ostrovce, Svojšín, Černošín, Cebiv, Branka, Broumov, Poběžovice, Holýšov, Blovice,
Nezvěstice, Janov, Zbiroh, Kaznějov, Obora Třebekov a Mladotice (ÚAP PK, 2017).
Specifickými ochrannými pásmy jsou ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a minerálních vod.
Na území kraje zasahují ochranná pásma pramene v Konstantinových Lázních a pramenů
v Mariánských Lázních (ÚAP PK, 2017).
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C.3.4.4 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,
b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů
dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody (HEIS VÚV, 2017).
Na téměř celém území Plzeňského kraje jsou vymezeny zranitelné oblasti, jejich rozmístění na území
kraje je znázorněno na obrázku (Obr. 16) níže.

Zdroj: ÚAP PK, 2017

Obr. 16 Ochrana vod a zranitelné oblasti na území Plzeňského kraje
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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 podle § 15 odst. 1 nařízením vlády č. 401/2015 Sb. jsou všechny povrchové vody na území
České republiky vymezeny jako citlivé oblasti. Celé území Plzeňského kraje je citlivou oblastí (HEIS
VÚV TGM, 2020).
C.3.4.5 Přírodní léčivé vody, zdroje přírodní minerální vody
Na území Plzeňského kraje se nachází či zasahují zdroje přírodních léčivých vod. V Konstantinových
Lázních vyvěrá zdroj léčivé minerální uhličité vody (vykazuje vůbec nejvyšší obsah volného oxidu
uhličitého v celé České republice). Na území obcí Bezdružice, Kokašice a Konstantinovy Lázně
zasahuje I. a II. stupeň ochranného pásma přírodního léčivého zdroje a zdroje minerálních vod. Do
Plzeňského kraje také zasahuje ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje a zdroje minerálních vod
I. a II. stupně Mariánských Lázní, které se nachází zhruba v prostoru CHOPAV Slavkovský les
(ÚAP PK, 2017).
C.3.4.6 Povodňové riziko a povodňová ochrana
Základním dokumentem pro řízení povodňové ochrany v kraji je Povodňový plán Plzeňského kraje.
Obsahuje podrobné rozdělení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi
na úrovních krajských orgánů státní správy a organizací s celostátní, krajskou nebo významnou
regionální působností. Povodňový plán je zpracován na základě § 71 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a vychází ze současné platné legislativy (vodní zákon a souvisejícími předpisy). Plzeňský kraj
má zpracovaný digitální povodňový plán, který je aktualizován průběžně. V povodňovém plánu jsou
v mapové části také vyznačena stanovená záplavová území včetně vymezených aktivních zón.
Na území kraje jsou dále vymezena území zvláštní povodně pod vodním dílem pro vodní díla
Hracholusky, Nýrsko, Lučina, Klabava, České údolí, Žlutice (nádrž v Karlovarském kraji), Borecký
rybník, Velký Bolevecký rybník, Hvížďalka, Strašil, Regent a Holoubkovský rybník (ÚAP PK, 2017).
Záplavové zóny, aktivní zóny záplav a území zvláštních povodní pod vodními díly na území kraje
v roce 2017 znázorňuje následující obrázek (Obr. 17).
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Zdroj: ÚAP PK, 2017

Obr. 17 Záplavová území v Plzeňském kraji
Povodňová problematika souvisí rovněž 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, například 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.
C.3.4.7 Vodní hospodářství
V Plzeňském kraji bylo v roce 2018 zásobeno vodou z veřejného vodovodu 86,3 % obyvatel, což
nejnižší hodnota v rámci ČR (průměr ČR 95 %) (viz Obr. 19). V roce 2018 bylo v Plzeňském kraji
celkem vyrobeno 31,4 mil. m3 vody. Spotřeba vody v domácnostech se od roku 2000 snížila, zatímco
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v roce 2000 činila 95,7 l.obyv.-1.den-1, tak v roce 2018 to bylo 88,4 l.obyv.-1.den-1, přičemž od roku
2014 tato hodnota spíše stagnuje. V krajském porovnání se jedná o průměrnou hodnotu. Spotřeba
vody ostatních odběratelů, mezi něž se řadí např. služby, zdravotnictví, školství či menší průmyslové
podniky připojené na veřejný vodovod, v roce 2018 činila 49,7 l.obyv.-1.den-1 a dlouhodobě se
pohybuje nad průměrem ČR (viz Obr. 18 (CENIA, 2020).

Zdroj: CENIA, 2018

Obr. 18 Spotřeba pitné vody (l.obyv.-1.den-1), 2000-2018

Odpadní vody
Celkový podíl obyvatel připojených na kanalizaci činil 86,3 % (průměr ČR), podíl obyvatel připojených
na kanalizaci zakončenou ČOV činil cca 80,8 %, tedy lehce pod průměrem ČR (viz Obr. 19).
Problémem je především odkanalizování menších obcí do 500 ekvivalentních obyvatel, které
kanalizaci buď nemají, nebo mají kanalizaci v nevyhovujícím stavu. Výstavba nové vodohospodářské
infrastruktury je krajem podporována z dotačního programu vodohospodářské infrastruktury. Dále
kraj podporuje zpracování projektových dokumentací pro vodohospodářskou infrastrukturu a také
studie variantního odkanalizování, která má nalézt optimální variantu řešení odkanalizování obcí do
500 obyvatel. V Plzeňském kraji bylo v roce 2018 v provozu celkem 210 ČOV, tedy o 10 více než v roce
2017. Terciární stupeň čištění mělo v roce 2018 celkem 44,3 % ČOV v kraji, což je podprůměrný podíl
v rámci ČR. V roce 2018 bylo dokončeno několik stavebních prací, které vedly k modernizaci
kanalizační sítě anebo ČOV (CENIA, 2018).
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Zdroj: CENIA, 2018

Obr. 19 Podíl obyvatel připojených na vodohospodářskou infrastrukturu ve srovnání
s celorepublikovými průměry (%), 2000-2018

C.3.5 PŘÍRODA A KRAJINA
C.3.5.1 Velkoplošná zvláště chráněná území
Na území Plzeňského kraje se v roce 2018 nacházelo 6 velkoplošných zvláště chráněných území
s celkovou rozlohou 131,4 tis. ha (viz Obr. 20). Jedná se o 1 národní park - NP Šumava (na území
Plzeňského kraje se nachází 34 508 ha plochy NP, které tvoří 4,51 % rozlohy kraje) a celkem 5 CHKO
(v Plzeňském kraji leží jen jejich část):


CHKO Šumava (ORP Klatovy a Sušice)



CHKO Český les (ORP Tachov a Domažlice)



CHKO Křivoklátsko (ORP Rokycany a Kralovice)



CHKO Slavkovský les (ORP Tachov)



CHKO Brdy (ORP Blovice, Nepomuk a Rokycany)

Celková rozloha CHKO v Plzeňském kraji představuje 12,66 % plochy jeho území.
NP Šumava se v Plzeňském kraji rozkládá na území ORP Klatovy a Sušice. Existence národního parku
má mezinárodní význam a spolu s navazujícím Národním parkem Bavorský les (Bayerischer Wald)
ve Spolkové republice Německo, spolkové zemi Bavorsko, tvoří významný prvek ekologické stability
území evropského významu. NP byl vyhlášen v roce 1991 v nejcennějších částech CHKO Šumava
(CHKO Šumava byla vyhlášena již v roce 1963, nyní plní funkci ochranného pásma NP Šumava).
Předmětem ochrany v území jsou typické ekosystémy středoevropské horské krajiny, zejména lesy,
ledovcová jezera, rašeliniště a horské louky, včetně všech jejich vývojových stádií (ÚAP PK, 2017;
Správa NP Šumava, 2020).
CHKO Český les byla vyhlášena v roce 2005, celková rozloha činí 473 km2. Chráněnou krajinnou oblast
tvoří část pohraničního pohoří Českého lesa, rozkládající se od Broumova po Folmavu v celkové délce
65 km rozdělená Kateřinskou kotlinou na menší, zhruba třetinovou severní a dvoutřetinovou jižní
část. Hlavní hřeben dosahuje průměrné nadmořské výšky 700-800 m n. m. Na řadě vrcholů jsou skalní
výchozy hornin, většinou rul, které svou značnou odolností vůči zvětrávání vytvářejí bizarní skaliska
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i skalní stěny, známé například z hřebene Haltravy, kde zůstaly zachovány porosty původních
acidofilních bučin. Lesní porosty na svazích pohoří jsou ve sníženinách vystřídány údolními nivami s
rozsáhlými slatiništi v okolí toků Radbuzy, Nemanického a Kateřinského potoka. V severní části jsou
jedinečným biotopem rašeliniště vrchovištního typu s porosty borovice blatky.
Četné vodní toky oživují vzácné druhy živočichů, vydra říční, mihule potoční a opětovně se rozšiřující
bobr evropský. Druhově bohatá je lesní avifauna s jeřábkem lesním, datlíkem tříprstým a lejskem
malým. Nejbohatší květena je vázána na fragmenty květnatých bučin s výskytem chráněných druhů
jako aron plamatý, lilie zlatohlávek nebo bledule jarní a květenu vlhkých luk a pramenišť se vzácnou
vrbou borůvkovitou, tučnicí obecnou a různými druhy orchidejí (Správa CHKO Český les, 2020).
CHKO Křivoklátsko byla vyhlášena v roce 1978 a celková rozloha činí 628 km2. Dvě třetiny rozlohy
území CHKO pokrývají listnaté a smíšené lesy. Dodnes zde zůstalo zachováno více než 1 800 druhů
cévnatých rostlin, nejméně 52 druhů dřevin, hnízdí zde kolem 120 druhů ptáků a dosud nespočetné
množství dalších příslušníků živočišné říše, z nichž je nejeden zařazen do červených seznamů
vzácných a ohrožených druhů. Území se vyznačuje velkou členitostí terénu Křivoklátské vrchoviny,
pestrou geologickou stavbou, údolním fenoménem řeky Berounky, různorodou orientací stanovišť
ke světovým stranám, typem půd, klimatickými podmínkami i historickým vývojem osídlování. Strmé
a nepřístupné stráně údolí řeky Berounky jsou kryty přirozenými lesními porosty, místy prostupují
skalní výchozy s typickou teplomilnou florou a faunou. Vodní tok vymodeloval za dlouhá tisíciletí
v horninovém podkladu hluboké, místy až kaňonovité údolí a přítomnost řeky tu způsobuje teplejší
mezoklima. Teplota na dně údolí je po většinu roku velmi nízká, což odpovídá podmínkám
podhorských až horských území. Teplotní inverze, pro Křivoklátsko typický jev, je jednou z hlavních
příčin vysoké druhové rozmanitosti zdejší přírody (Správa CHKO Křivoklátsko, 2020).
CHKO Slavkovský les byla vyhlášena v roce 1974. Rozloha celého území CHKO je 606 km2.
Významnou součástí lesů jihozápadní části Slavkovského lesa jsou rozlehlá rašeliniště vrchovištního
typu s porosty borovice blatky a břízy pýřité s charakteristickými rašelinnými druhy. Rozsáhlé lesní
komplexy spolu s rašeliništi vytváří ohromný přírodní vodní rezervoár, příznivě ovlivňující vodní režim
širokého okolí, především západočeských lázní. Ochranou těchto míst tvorby minerálních pramenů
se chráněná krajinná oblast Slavkovský les výrazně odlišuje od ostatních chráněných krajinných
oblastí v ČR. Z významných druhů se vyskytuje endemit rožec kuřičkolistý, vrba borůvkovitá, dále pak
arnika horská, vzácné hadcové sleziníky, chrastavec rolní hadcový, vřesovec čtyřřadý, řada druhů
orchidejí a celá plejáda vzácných rostlin vázaných na mokřadní a slatinné louky. Mokřady s výskytem
četrkusu lučního jsou rovněž biotopem jednoho z nejvzácnějších denních motýlů Evropy - hnědáska
chrastavcového, který už se dnes v rámci ČR vyskytuje pouze v Karlovarském kraji. Pravidelně zde
hnízdí čáp černý, v poslední době také datlík tříprstý nebo vzácný orel křiklavý. V posledních deseti
letech se ve Slavkovském lese můžeme opět vzácně setkat také s bobrem evropským. Zajímavostí je
nejzápadnější výskyt sysla obecného (Správa CHKO Slavkovský les, 2020).
CHKO Brdy je nemladší CHKO v ČR (rok vyhlášení 2015 na území bývalého vojenského újezdu Brdy)
s rozlohou 345 km2. Posláním chráněné krajinné oblasti je uchování a obnova jejího přírodního
prostředí, zejména ekosystémů včetně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování
a obnova ekologických funkcí území a zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení
ekologicky optimálního systému využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů. Předmětem ochrany je
harmonicky utvářená převážně lesní krajina Brdské vrchoviny se zachovalými ekologickými funkcemi,
s typickým krajinným rázem s bezlesými enklávami a minimálním osídlením společně s přírodními
hodnotami krajiny spočívajícími v rozsahu a kvalitě přirozených a polopřirozených společenstev
charakteristických pro brdskou krajinu, zejména bezkolencových a pcháčových luk, vřesovišť,
rašelinišť, pramenišť, mokřadů, společenstev skal a přirozených lesních společenstev a na ně
vázaných vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Předmětem ochrany jsou také
paleontologická naleziště a geologické a geomorfologické lokality, zejména projevy
mrazového zvětrávání, skalní výchozy, kamenná moře a sutě a také typy přírodních stanovišť a druhy,
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pro které byly vyhlášeny evropsky významné lokality na území chráněné krajinné oblasti (Správa
CHKO Brdy, 2020).

Zdroj: CENIA, 2018

Obr. 20 Přehled zvláště chráněných území v Plzeňském kraji v roce 2018

Na území Plzeňského kraje zasahují dvě z celkem šesti biosférických rezervací MaB UNESCO a IUCN
v České republice. Od roku 1978 je biosférickou rezervací Křivoklátsko a od roku 1990 je biosférickou
rezervací Šumava (ÚAP PK, 2017).
C.3.5.2 Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ)
Na území Plzeňského kraje se v roce 2018 nacházelo 193 maloplošných zvláště chráněných území
(191 v roce 2017) o celkové rozloze 6,7 tis. ha. Mezi ně patřilo 6 národních přírodních rezervací,
5 národních přírodních památek, 89 přírodních rezervací a 93 přírodních památek (91 v roce 2017)
(CENIA, 2018).
C.3.5.3 Přírodní parky
Přírodní parky v Plzeňském kraji představují instituty ochrany přírody pro ochranu krajinného rázu.
Do roku 2018 bylo na tomto území vyhlášeno 24 přírodních parků o celkové rozloze 118,1 tis. ha
(CENIA, 2018).
C.3.5.4 Významné krajinné prvky (VKP)
Součástí cenných částí přírody jsou v Plzeňském kraji také významné krajinné prvky (VKP), kterými
jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, která utvářejí její typický
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vzhled nebo přispívají k udržení její stability (ze zákona se jedná například o lesy, rašeliniště, vodní
toky, rybníky, jezera a údolní nivy), ale i vybrané charakteristické antropogenní prvky krajiny - nádrže
a další). Dále jimi mohou být jiné části krajiny, které orgán ochrany přírody zaregistruje (například
mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé
i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy).
C.3.5.5 Územní systémy ekologické stability krajiny (ÚSES)
Územní systémy ekologické stability krajiny (ÚSES) jsou vzájemně propojené soubory přirozených
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišují se na
místní, regionální a nadregionální ÚSES a jejich cílem je:


uchování a podpora rozvoje přirozeného genofondu krajiny



zajištění příznivého působení na okolní ekologicky méně stabilní části krajiny a jejich
prostorové oddělení



podpora možnosti polyfunkčního využívání krajiny



uchování významných krajinných fenoménů

V Plzeňském kraji bylo k roku 2017 vymezeno 238 biocenter a 192 biokoridorů a k vymezení je
určeno 6 regionálních biocenter a 23 regionálních biokoridorů, rozložení prvků nadregionálního
a regionálního ÚSES je znázorněno na následujícím obrázku (Obr. 21) (ÚAP PK, 2017).
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Zdroj: ÚAP PK, 2017

Obr. 21 Nadregionální a regionální ÚSES v Plzeňském kraji
C.3.5.6 Invazní druhy
Invazní druh je druh, který není na našem území původní, ale který zde postupně zdomácněl
a přizpůsobil se místním podmínkám. Snadno se rozmnožuje a šíří a nekontrolovatelně až agresivně
vytlačuje původní druhy. Vznikají tak rozsáhlé monotónní porosty těchto přizpůsobivých druhů
a může dojít až rozvratu celého ekosystému a zániku mnoha původních druhů.
Za nejvýznamnější rostlinné invazní druhy jsou považovány: křídlatka sp., netýkavka žláznatá, šťovík
alpský a bolševník velkolepý. Z živočišných invazních druhů je možné jmenovat mývala severního,
norka amerického, karase stříbřitého, raka signálního ad.
V regulaci a likvidaci invazních druhů je zásadní Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů.
Součástí je i evropský seznam invazních druhů, který je nyní pro cílenou regulaci a eradikaci těchto
druhů zásadní.
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C.3.5.7 Natura 2000
V rámci soustavy Natura 2000 (viz následující obrázek) jsou na území Plzeňského kraje evidovány
2 ptačí oblasti (PO) s celkovou rozlohou 50,9 tis. ha (Šumava a Křivoklátsko) a 68 evropsky
významných lokalit (EVL) s celkovou rozlohou 79,2 tis. ha (viz Obr. 22). Ptačí oblast Šumava je
s výměrou 97,5 tis. ha největší ptačí oblastí v ČR, na území Plzeňského kraje se nachází 48,8 % její
celkové rozlohy. Zároveň se zde nachází největší evropsky významná lokalita na území ČR (Šumava)
s výměrou 171,9 tis. ha, z toho se na území kraje nachází 40,5 % její rozlohy (CENIA, 2018).
Celková rozloha soustavy Natura 2000 v Plzeňském kraji činila v roce 2018 (bez překryvů) 81,4 tis. ha
(10,6 % území kraje). Zároveň se 70,2 tis. ha (86,2 %) z celkové rozlohy lokalit Natura 2000 nacházelo
ve zvláště chráněných územích (CENIA, 2018).

Zdroj: CENIA, 2018

Obr. 22 Ptačí oblasti a evropsky významné lokality v Plzeňském kraji
C.3.5.8 Migrační prostupnost území a fragmentace krajiny
Významným prvkem ovlivňujícím migrační prostupnost území pro volně žijící živočichy jsou liniové
stavby (dopravní infrastruktura) a rozšiřování sídelní a průmyslové infrastruktury do volné krajiny.
To má za následek přerušování migračních tras a celkové snížení prostupnosti krajiny.
Za druhy nejvíce citlivé na fragmentaci krajiny jsou považovány druhy velkých savců (vlk obecný,
medvěd hnědý, rys ostrovid, los, jelen lesní). Migrační prostupnost území však není významná jen pro
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uvedené druhy, ale pro široké spektrum dalších živočichů. Migračně významná území (území
nezbytná pro zajištění existence populací cílových druhů velkých savců, například lesy) jsou spojena
dálkovými migračními koridory (pravděpodobná místa, kde se mohou velcí savci v území pohybovat),
které by měly být průchodné v celé délce. Na území Plzeňského kraje se však vyskytují kritická
a problémová místa, která znemožňují, anebo ztěžují průchodnost, a představují tak migrační bariéry.
Jsou to především místa koridorů, které křižují větší i menší silniční tahy.
Z pohledu přerušení migrační prostupnosti je nejhorší dálnice D5, která na úrovni Plzně od východu
k západu rozděluje území Plzeňského kraje na dvě části. Její celková délka je na území kraje 106 km.
Průchodnost pro obojživelníky je řešena formou propustků a dálničních mostů. Problematickou
zůstává průchodnost pro větší druhy savců (liška, jezevec, srnec, prase divoké,…). Občasné
mimoúrovňové křižovatky tuto otázku řeší pouze částečně. Ze silnic I. třídy bylo na území kraje v roce
2004 6 komunikací tohoto typu (č. 19, 20, 21, 22, 26, 27), s celkovou délkou 465 km. Z hlediska
migrace nepředstavují tak vážnou bariéru jako předcházející typ komunikace, nicméně se zde
vyskytují místa častého střetu těchto živočichů s vozidly (KOPK PK, 2004).
A.1.1 PŮDA A VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Horské části Plzeňského kraje (západní část území) jsou tvořeny především podzoly, kryptopodzoly
a gleji, které v nižších nadmořských výškách přecházejí v kambizemě. V blízkosti rašelinišť se pak
vyskytuje organozem. V místech periodicky se opakujícího převlhčování a vysušování půdního profilu
se vyskytují také pseudogleje (především pánve). Na spraších a sprašových hlínách a v mírně
zvlněném reliéfu pahorkatin je přítomna hnědozem střídající se s luvizemí, v nivách vodních toků
se pak na usazených sedimentech utvářely fluvizemě (MŽP, 2020).
Nejkvalitnější půdy, tj. I. a II. třídy ochrany půdy, tvoří v Plzeňském kraji 10,7 % z kvalifikovaných
zemědělských půd. Největší podíl kvalitních půd je v údolních nivách řek a dále např. na Kralovicku
či Rokycansku. Často se jedná o velmi exponovaná území z hlediska urbanizace, kde dochází ke střetu
rozvojových záměrů se zájmy ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“). Ztížené
podmínky pro zemědělství vyjadřuje zařazení území do tzv. méně příznivých oblastí (LFA), kterých
se rozlišuje 8 typů. Celková rozloha méně příznivých oblastí v Plzeňském kraji je 77,5 % jeho rozlohy,
z toho horské oblasti tvoří 14,1 %, ostatní méně příznivé oblasti 77,7 % a oblasti se specifickými
omezeními 8,2 % (viz Obr. 23 na následující straně). Horské oblasti se kromě příhraničí nachází také
v jihovýchodní a severozápadní části Plzeňského kraje. Oblasti se specifickými omezeními jsou
soustředěny na Plzeňsku (ÚAP PK, 2017).
Z celkové rozlohy Plzeňského kraje připadalo v roce 2018 49,3 % na zemědělskou půdu (337,1 tis.ha),
rozloha orné půdy pak činila 253,0 tis. ha (33,0 % rozlohy kraje, 75,1 zemědělské půdy). Rozloha
trvalých travních porostů (dále také jen „TTP“) činila 111,4 tis. ha (29,5 % zemědělské půdy). Od roku
2000 klesla výměra zemědělské půdy o 7,4 tis. ha (1,9 %), přičemž výměra orné půdy poklesla
o 13,2 tis. ha, tj. o 4,9 %. Orná půda v kraji ubývá zejména ve prospěch trvalých travních porostů,
jejichž plocha v období 2000–2018 narostla o 6,3 tis. ha, tj. o 6,0 %. Zastavěné plochy, nádvoří
a ostatní plochy v roce 2018 pokrývaly 8,7 % území (v roce 2000 to bylo 8,2 %) a Plzeňský kraj tak
patří mezi kraje s nejnižším zastoupením zastavěných a ostatních ploch. Lesnatost Plzeňského kraje
v roce 2018 byla 40,4 %, tedy jedna z nejvyšších ze všech krajů v ČR. Vodní plochy zaujímaly 1,6 %
území Plzeňského kraje (CENIA, 2018).
V databázi LPIS4 bylo v Plzeňském kraji v roce 2018 registrováno 328,0 tis. ha zemědělské půdy, což
představuje 87,0 % zemědělské půdy evidované v katastru nemovitostí a 42,9 % území kraje.
Dle databáze CORINE Land Cover z roku 2018 zaujímaly kategorie zemědělské plochy a lesy
a polopřírodní oblasti dohromady 95,8 % území kraje. Naopak podíl urbanizovaných ploch v kraji
(3,8 %) patřil mezi nejnižší v ČR. V období 2006–2012 docházelo ke změnám krajinného pokryvu
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zejména v pohraničních okresech Tachov (změny na cca 5,0 % území) a Klatovy (3,7 %), kde
se jednalo převážně o nárůst trvalých travních porostů a změny v rozsahu a skladbě lesních porostů.
V období 2012–2018 bylo množství změn výrazně menší, nejvíce se jich odehrálo opět v okrese
Tachov (1,5 % území) (CENIA, 2018).
C.3.5.9 EROZE PŮDY
Na obrázku níže (Obr. 23) je znázorněno rozdělení katastrů podle stupně ohrožení půd vodní erozí,
která je v Plzeňském kraji poměrně velkým nebezpečím z hlediska dlouhodobé ochrany kvality
zemědělské půdy. Největší podíl mají půdy mírně ohrožené 32,1 % a půdy ohrožené 28,1 %
katastrálních území. Větší podíl mají půdy silně ohrožené a nejohroženější vodní erozí v jižní části
Plzeňského kraje. Z hlediska potenciálního ohrožení větrnou erozí lze půdy na území Plzeňského kraje
celkově hodnotit jako neohrožené. Bez ohrožení je 94,5 % katastrálních území (ÚAP PK, 2017).
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Zdroj: ÚAP PK, 2017

Obr. 23 Podmínky pro zemědělství v Plzeňském kraji
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Situaci nadále zhoršují dopady klimatické změny a proto je půda jednou z cílových oblastí návrhů
adaptace na změnu klimatu.
C.3.6 LESY
Lesnatost je v Plzeňském kraji největší ze všech krajů ČR a v roce 2017 dosahovala 40,4 %. Od roku
2000 se rozloha lesních pozemků zvýšila o 10,8 tis. ha (3,6 %) (CENIA, 2018). Lesní porosty
v Plzeňském kraji jsou tvořeny převážně jehličnany, jejichž podíl v roce 2018 činil 82,9 %. Nejčastěji
zastoupenými jehličnany byly smrky (55,3 %) a borovice (23,9 %). Příčinou vysokého zastoupení
smrků bylo vysazování smrkových monokultur v minulosti, a to zejména z produkčních důvodů, často
však na nevhodných stanovištích. Mezi listnáči převažovaly buky (5,0 %) a duby (4,2 %) (CENIA, 2018).
Nově zakládané porosty byly tvořeny ze 70,4 % jehličnany, které však rovněž zaujímaly 97,0 %
vytěženého dřeva, což vedlo k mírnému posílení podílového zastoupení listnáčů. Mírné navyšování
podílu listnáčů v lesích Plzeňského kraje lze pozorovat od roku 2000, což je v souladu s trendem
přibližování se doporučené skladbě lesa v rámci celé ČR (CENIA, 2018).
Stejně jako v ostatních částech České republiky dochází v Plzeňském kraji k degradaci smrkových
porostů. Jedná se o dlouhodobější problém, který je způsoben kombinací více faktorů – nepříznivé
klimatické podmínky (sucho, méně srážek, polomy) a navazující napadení škůdci (kůrovec), menší
odolnost lesa v důsledku založení porostů v nevhodném prostředí (nepůvodnost smrku), nevhodné
způsoby hospodaření v lesích v minulosti, které nezohledňovaly přirozenou skladbu lesa, a také
pomalé reakce na kalamitní situace. V roce 2007 byly lesy na území České republiky postiženy
orkánem Kyrill, kdy byly vývraty postiženy také lesy Šumavy a Novohradských hor. Následně došlo
v poškozených porostech v roce 2010 a 2012 k akceleraci škůdcových kalamit. Rok 2018 byl rokem
s extrémně suchým létem, které pozitivně ovlivnilo populace kůrovce, a to v takové míře, že došlo
k jeho dalšímu plošnému přemnožení (ČSÚ, 2019).
Problém odumírání smrkových porostů je problémem celého území České republiky. Kůrovcová
kalamita může ovlivňovat jak ekonomiku (dřevozpracující průmysl), tak mohou mít změny také vliv na
zdraví a pohodu obyvatel kraje, kdy absence lesa a vzrostlé zeleně působí negativně na psychiku
člověka. Dále může být ovlivněn také cestovní ruch.

Zdroj: VÚLHM, 2020

Obr. 24 Evidovaný objem smrkového kůrovcového dříví v Česku v roce 2018
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C.3.7 ODPADY
Dle Informačního systém odpadového hospodářství bylo v roce 2018 v Plzeňském kraji
vyprodukováno 1 963 854 tun celkových odpadů (VISOH, 2020). V posledních letech produkce
celkového odpadu vykazuje klesající trend. Na obyvatele připadalo v Plzeňském kraji v roce 2018
celkem 3 381 kg odpadu za rok, což představuje oproti roku 2009 snížení o 1,97 % (mezi lety 20172018 došlo ke snížení o 28,7 % (VISOH, 2020). Kolísání produkce celkového odpadu způsoboval rozvoj
činnosti stavebních firem, zejména v souvislosti s modernizací železničních koridorů, při níž vzrostla
hlavně produkce zeminy a kamení. V roce 2013 byla produkce vysoká, v roce 2014 poklesla, v roce
2015 došlo opět k rozmachu modernizace železniční infrastruktury, což mělo na produkci odpadů
zásadní vliv a v tomto roce tak byl zaznamenán nejvýznamnější nárůst za sledované období (CENIA,
2018).
Produkce nebezpečných odpadů měla od roku 2009 kolísavou tendenci, v roce 2018 došlo k nárůstu
o 17,4 % na hodnotu 116 kg.obyv.-1. Největší podíl na produkci těchto odpadů, obsahujících
nebezpečné látky, má stavebnictví. Skokové zvýšení produkce nebezpečných odpadů v roce 2012
bylo způsobeno zahájením sanací starých ekologických zátěží ve městě Horní Bříza. V roce 2015 byl
nárůst spojen se stavební a demoliční činností v souvislosti s přestavbou železniční infrastruktury.
Dlouhodobé snížení produkce nebezpečných odpadů je možné mimo jiné podporou investic do
technologií s minimální produkcí nebezpečných odpadů. V roce 2018 tvořila produkce nebezpečných
odpadů pouze 3,4 % z celkové produkce všech odpadů (VISOH, 2020).
Celkem 78,2 % všech odpadů mělo v roce 2018 materiálové využití, 4,7 % potom využití energetické.
Podíl materiálového využití všech odpadů mírně klesá, zatímco podíl energetického využití vykazuje
vzestupný trend. Skládkováním bylo v roce 2018 odstraněno 8,7 % celkových odpadů (VISOH, 2020).
Celková produkce komunálních odpadů (dále také jen „KO“) na obyvatele se od roku 2009 zvýšila
o 25,0 % na 539,8 kg.obyv.-1 v roce 2018. Nárůst produkce komunálních odpadů v posledních letech
souvisí především se zvýšením produkce biologicky rozložitelného odpadu v důsledku zavedení jeho
evidence. Celková produkce směsného komunálního odpadu (dále také jen „SKO“) na obyvatele mezi
lety 2009-2018 narostla o 11,7 % na hodnotu 260,5 kg.obyv.-1 (viz Obr. 25) a její podíl na celkové
produkci komunálních odpadů na obyvatele ve sledovaném období klesl z 55,2 % na 48,3 % (VISOH,
2020).

Zdroj dat: VISOH, 2020

Obr. 25 Vývoj produkce KO a SKO v Plzeňském kraji na obyvatele v období 2009–2018
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V kraji postupně narůstá množství tříděného odpadu (sledované období 2008-2015) zejména
prostřednictvím odděleného sběru. Zpočátku období nejvíce narůstala produkce vytříděného papíru
a lepenky, v posledních letech pokračuje pozvolnější nárůst. Nárůst je patrný také u plastů, kde došlo
k navýšení o necelých 26 %. Celkově lze konstatovat, že i přes ojedinělé výkyvy je zde patrný trend
v nárůstu objemu všech separovaných komodit (ÚAP PK, 2017).
Ačkoliv se Plzeňský kraj dlouhodobě umisťuje na předních místech v třídění odpadu v ČR, materiálové
využití složek komunálního odpadu je stále nedostatečné, přestože v roce 2018 tento způsob
nakládání s odpadem převládá (i nad odstraňování skládkováním) (VISOH, 2020).
V současnosti je zásadním nedořešeným problémem, stejně jako v celé ČR, nastartování systému
využívání směsných komunálních odpadů. Přestože bylo v roce 2018 47,6 % SKO využito energeticky
(v roce 2016 byla do provozu uvedeno spalovna v Chotíkově) je 50,6 % SKO v témž roce stále
odstraňováno skládkováním.
Z pohledu odpadového hospodářství dochází i v Plzeňském kraji, stejně jako v celé ČR, k pomalému
přechodu od lineárního modelu ekonomiky k oběhovému hospodářství a naplňování požadavků EU.
C.3.8 HLUK
Nejvýznamnějším zdrojem hluku v Plzeňském kraji je silniční doprava. Mimo aglomeraci Plzeň bylo
hlukové zátěži z hlavních silnic přesahující mezní hodnotu exponováno celodenně 3,3 tis. osob
a v nočních hodinách 4,4 tis. osob. Hluku ze silniční dopravy jsou vystaveny zejména obce ležící na
hlavních tazích mezinárodního významu bez realizovaných obchvatů. Jedná se zejména o silnice E53
(I/27) z Plzně do Klatov, kde bylo v obci Lužany exponováno nad mezní hodnotu 30,7 % obyvatel (dle
indikátoru Ldvn) a v obci Přeštice 6,7 % obyvatel, a dále o silniční tah I/26 z Plzně do Domažlic (v obci
Chotěšov exponováno 6,1 % obyvatel nad mezní hodnotu) (viz Obr. 26). Ve srovnání s rokem 2012
počet exponovaných obyvatel nad mezní hodnotu poklesl (o 36,1 % pro indikátor Ldvn), tento vývoj je
možné spojovat s realizací protihlukových opatření (CENIA, 2018).

Data pro rok 2018 nebyla v době uzávěrky publikace k dispozici. Mimo aglomerace jsou data k dispozici jen pro
silnice s intenzitou dopravy vyšší než 3 mil. vozidel za rok. Hluk z průmyslu je sledován jen v aglomeracích.
Zdroj dat: NRL pro komunální hluk
Zdroj: CENIA, 2018
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Obr. 26 Hluková mapa Plzeňského kraje, všechny sledované kategorie zdrojů hluku, indikátor L dvn,
2017

V aglomeraci Plzeň bylo v roce 2017 hlukem nad 55 dB celodenně (24 hodin) exponováno 34,2 %
území, kde žije 52,8 % obyvatel aglomerace. Hluku ze silniční dopravy nad mezní hodnotu, jejíž
překročení je iniciačním mechanismem pro přijetí akčních plánů, bylo v aglomeraci vystaveno
4,2 tis. osob (2,4 % obyvatel), 490 staveb pro bydlení a 4 školská zařízení. V nočních hodinách, kdy
platí nižší mezní hodnota (60 dB), se jednalo o 6,9 tis. osob. Expozice obyvatel hluku nad mezní
hodnoty v aglomeraci Plzeň mezi lety 2012 a 2017 poklesla, v případě indikátoru Ldvn o 75,6 %. Kromě
dopravně-technických opatření ve vedení tranzitní dopravy měla vliv na tento pokles i změna
metodiky mapování. Ostatní zdroje hluku v komunálním prostředí (železniční doprava, průmysl)
nebyly z pohledu expozice obyvatel nad mezní hodnoty hlukové zátěže v aglomeraci Plzeň významné
(CENIA, 2018).
Hlavním problémem hlukové zátěže je vedení hlavních komunikací zastavěným územím v blízkosti
hromadné bytové zástavby. Nejkritičtější místa jsou budovy v bezprostřední blízkosti komunikací
vzhledem k nejvyšším hodnotám hluku na fasádách těchto domů a vícepodlažní domy rovnoběžné
s komunikacemi, kde se nachází velké množství lidí vystavené vyšším hladinám hluku (ZUOVA, 2017).
C.3.9 KULTURNÍ PAMÁTKY
V Plzeňském kraji se nachází celkem 3 242 objektů prohlášených za kulturní památky a 22 objektů
nemovitých národních kulturních památek. Dále je na území kraje situovány 8 památkových rezervací
a 67 památkových zón (NPÚ, 2020).
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Národní kulturní památky:


Čečovice

- kostel sv. Mikuláše



Horšovský Týn

- zámek Horšovský Týn



Červené Poříčí

- Zámek



Modrava; Srní

- Vchynicko-tetovský plavební kanál



Rabí

- zřícenina hradu Rabí



Švihov

- hrad Švihov



Týnec

- Zámek



Velhartice

- zřícenina hradu Velhartice



Chotěšov

- klášter premonstrátek



Přeštice

- kostel Nanebevzetí Panny Marie



Plzeň

- venkovská usedlost



Plzeň

- kostel sv. Bartoloměje



Starý Plzenec

- hradiště Hůrka



Šťáhlavy

- zámek Kozel



Kralovice

- Proboštství



Manětín

- zámek Manětín



Manětín

- kostel sv. Jana Křtitele s farou



Manětín

- terasa se sochami, kašnami a vázami



Plasy

- pomník Bedřicha Smetany



Plasy

- cisterciácký klášter



Dobřív

- hamr "Hořejší lub"



Cebiv

- Hradiště



Kladruby

- klášter benediktýnů



Konstantinovy Lázně - hradiště Hradištský vrch



Přimda

- zřícenina hradu Přimda



Tachov

- Jízdárna
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Městské památkové rezervace:


Domažlice



Horšovský Týn



Plzeň (Vnitřní město)

Vesnické památkové rezervace:


Dobršín



Plzeň - Božkov



Plzeň - Černice



Plzeň - Koterov



Ostrovec

Památkové zóny:
Kanice, Klenčí pod Čerchovem, Poběžovice, Pocinovice, Stráž, Trhanov, Chudenicko, Břežany,
Horažďovice, Hradešice, Chanovice, Kašperské Hory, Klatovy, Ostřetice, Poleň, Rabí, Strážov, Sušice,
Velhartice, Velké Hydčice, Zahrádka, Dobřany, Řesanice, Mítov, Lipnice, Spálené Poříčí, Dýšina,
Kyšice, Plzeň 1 – Bolevec, Plzeň 4 – Bukovec, Plzeň 4 - Červený Hrádek, Plzeň – Křimice,
Plzeň 4 – Lobzy, Radčice, Plzeň 4 – Újezd, Plzeň – Bezovka, Plzeň – Lochotín, Tymákov, Dolany, Hlince,
Nynice, Lhota, Jarov, Lochousice, Radějov, Manětín, Rabštejn nad Střelou, Město Touškov, Plasko,
Studená, Olešovice, Úterý, Dobřív, Lhota pod Radčem, Podmokly, Rokycany, Vejvanov, Jablečno,
Pačín, Bor u Tachova, Horní Jadruž, Chodský Újezd, Planá u Mariánských Lázní, Prostiboř, Stříbro,
Tachov a Zadní Chodov (NPÚ, 2020).
Na území kraje se dále vyskytují mnohá archeologická naleziště, a to v podstatě na celém území kraje,
mimo pohoří, především pak v okolí Plzně, Klatov, Sušice ad. (mapy.kr-plzensky.cz, 2020).
C.3.10 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA
Plzeňský kraj má zpracovanou Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
z roku 2014, jedná se o aktualizaci původního dokumentu z roku 2003. Koncepce EVVO je
dlouhodobý dokument obsahující cíl, prostřednictvím jehož bude vize realizována. Cílem 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 (EVVO PK, 2014).
Na webových stránkách Plzeňského kraje, na Portálu provozovaném Krajským úřadem Plzeňského
kraje Odborem životního prostředí ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu, je umožněno
zveřejňování článků a pozvánek ze sítě organizací environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
(EVVO) v Plzeňském kraji (www.plzensky-kraj.cz, 2018).
Z hlediska ochrany životního prostředí je podstatné, že v některých případech, zejména v oblasti
snižování negativních vlivů lokálních topenišť na kvalitu ovzduší, nakládání s odpady (separovaný
sběr, eliminace spalování odpadů v domácnostech, odpor proti energetickému využití odpadu
v moderních zařízeních), ochrany přírody, ochrany klimatu a dalších jsou nástroje EVVO nezbytnou,
nikoliv však postačující, podmínkou řešení. Pouze legislativní, administrativní ani ekonomické
nástroje nejsou při ochraně životního prostředí samospasitelné, bez zapojení informované, vzdělané,
poučené a v důsledku také aktivní veřejnosti.
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C.3.11 ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL
K 31. 12. 2018 žilo v Plzeňském kraji 584 672 obyvatel. Kraj se řadí k podprůměrně lidnatým krajům
České republiky. Pro Plzeňský kraj je typický vysoký počet malých sídel s nerovnoměrným
rozmístěním, chybí zde města střední velikosti, struktura středisek je v porovnání s ČR atypická.
Město Plzeň se svými 172 441 obyvateli představuje protiklad k malým sídlům, neboť je po Praze
druhým nejvýznamnějším centrem v Čechách (ČSÚ, 2019).
Obdobně jako v celé Evropě a ČR i v Plzeňském kraji dochází na většině území ke stárnutí
obyvatelstva. Zatímco v roce 2008 byl index stáří Plzeňského kraje 110,1, v roce 2018 dosáhl hodnoty
129,7, což je nadprůměr i ve srovnání s průměrem České republiky. Ve věkové kategorii 0 až 14 let
žilo v roce 2018 v Plzeňském kraji 90 310 osob (15,4 %), ve věkové kategorii nad 65 let 117 152
obyvatel (20 %, tj. + 5% od roku 2008) (ČSÚ, 2019).
V Plzeňském kraji v roce 2018 zemřelo celkem 6 276 obyvatel, z toho nejvíce na nemoci oběhové
soustavy. Dalšími nejčastějšími příčinami byly novotvary, nemoci dýchací soustavy a dopravní nehody
(ČSÚ, 2019).
Prognóza vývoje zdravotního stavu je zpracována na základě současného zdravotního stavu
a budoucího populačního vývoje obyvatelstva Plzeňského kraje a lze (stejně jako v celé ČR) očekávat
následující trendy:


další prodlužování doby dožití, stárnutí populace a s tím spojené zvyšování počtu lidí
ve vyšších věkových skupinách, bude vzhledem k silné závislosti nemocnosti na věku pacientů
znamenat další nárůst nemocnosti,



pokračující změna struktury onemocnění od akutních k chronickým,



další nárůst počtu závažných chronických onemocnění, zejména:



nádorová onemocnění, o onemocnění oběhové soustavy (ischemické nemoci srdeční, cévní
nemoci mozku),



muskuloskeletální poruchy,



metabolické poruchy (diabetes, metabolický syndrom, obezita),



astma, chronická obstruktivní onemocnění plic,



vysoký krevní tlak,



onemocnění ledvin,



poruchy zraku,



poruchy sluchu;



nárůst počtu onemocnění nervového systému (demence a Alzheimerovou choroba).

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. Ukazují také dále na účinnost primární, sekundární či terciární prevence.
Na kvalitě života obyvatel a veřejném zdraví se tedy velkou měrou podílí znečištění ovzduší a hluková
zátěž.

20-R-06
Duben 2020

55

Oznámení koncepce
Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje

C.4 STÁVAJÍCÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Stav životního prostředí včetně současných problémů je popsán podrobně v předcházejících
kapitolách. Níže je uveden hlavní souhrn nejvýznamnějších problémů:
OVZDUŠÍ


Kvalita ovzduší v Plzeňském kraji je dlouhodobě ovlivňována především vývojem v sektoru
dopravy, průmyslovou zátěží a také částečně lokálním vytápěním domácností.



Přestože došlo v roce 2018 k překročení imisního limitu pro alespoň jednu znečišťující látku
bez zahrnutí přízemního ozonu celkem jen 0,1 % území kraje, při hodnocení kvality ovzduší se
zahrnutím přízemního ozonu se v roce 2018 jednalo o 88,7 % území kraje).



V roce 2018 došlo na stanicích imisního monitoringu na území kraje k překročení imisních
limitů benzo(a)pyrenu (průměrná roční koncentrace, 1 stanice IAM) a ozónu (maximální
denní 8hod. klouzavý průměr, 1 stanice IAM).



Nejvíce zatížené území je okolí aglomerace Plzeň, v případě benzo(a)pyrenu pak také další
města kraje.



Emise VOC, NOx a CO z dopravy v období 2008-2017 klesají (v souvislosti s obnovou vozového
parku), meziročně (2016/2017) však emise těchto látek stouply, a to 16,6 % u VOC, o 0,3 %
u NOx a 0,9 % u CO.



Narůstají také emise skleníkových plynů CO2 (v období 2000-2018 o 66 %) v souvislosti
s růstem spotřeby energie a paliv v dopravě.

HLUK


Hluk z automobilové dopravy v okolí komunikací, zatížených intenzivní automobilovou
dopravou, zejména v intravilánech měst a obcí a podél zatížených komunikací (dálnice, silnice
I. třídy).

KLIMA A ADAPTACE NA DOPADY ZMĚNY KLIMATU


Nízká míra adaptace měst (kromě Plzně) a krajiny na dopady klimatické změny.



Narůstající počet událostí s extrémními projevy počasí (sucho, povodně, vlny veder, extrémní
vítr ad.).

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ, STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE


Staré ekologické zátěže v lokalitách bývalých i dosud provozovaných průmyslových zařízení,
výrobních a zemědělských areálů, a vojenských výcvikových prostorech - celkem potvrzena
kontaminace u 926 lokalit.



Výskyt řady poddolovaných území na území kraje, kdy intenzivní těžba probíhala již ve
středověku. V současnosti je na území kraje identifikováno přibližně 400 rizikových lokalit.

VODA


Přes zlepšování jakosti povrchových vod došlo v období 2017-2018 i k mírnému zhoršení
jakosti (části toku Otavy z I. a II. třídy na III. třídu jakosti), a to v možné souvislosti se suchým
rokem 2018.
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Nejnižší hodnota připojení obyvatel na veřejný vodovod ve srovnání krajů ČR (86,3 %
obyvatel).



Nedostatečné odkanalizování a čistění komunálních odpadních vod, především v menších
obcích (podprůměrný podíl obyvatel připojených na kanalizaci napojenou na čistírnu
odpadních vod jen 80,8 % ve srovnání s průměrem ČR).

PŘÍRODA A KRAJINA


Možné střety mezi zájmy ochrany přírody a rozvojovými záměry (např. v oblasti dopravní
infrastruktury), včetně degradace krajinného rázu.



Fragmentace krajiny a migrační neprostupnost pro faunu (dopravní infrastruktura).



Civilizační tlak na ZCHÚ, zejména v souvislosti s intenzitou cestovního ruchu.

PŮDA A VYUŽITÍ ÚZEMÍ


Vodní erozí mírně ohrožené půdy 32,1 % a půdy ohrožené 28,1 % katastrálních území
především v jižní části kraje.



Kvalitní půdy v údolních nivách řek jsou ohroženy záborem v důsledku urbanizace.

LESY


Degradace smrkových porostů v důsledku kombinace sucha, extrémních projevů počasí
a škodlivého hmyzu, vycházející z nevyvážené věkové a druhové porostní struktury lesa.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ


Kolísání produkce celkových odpadů v období 2009-2018 ovlivněna hlavně rozvojem stavební
činnosti a modernizací železniční infrastruktury v jednotlivých letech.



Nárůst produkce nebezpečných odpadů v roce 2018 o 17,4 % na hodnotu 116 kg.obyv.-1
oproti roku 2009, přesto nepředstavuje velký podíl z celkových odpadů (jen 3,4 %).



Nárůst množství komunálních odpadů o 25,0 % (v roce 2018 na 539,8 kg.obyv.-1) proti roku
2009.



Nárůst množství směsného komunálního odpadu o 11,7 % (v roce 2018 na 260,5 kg.obyv.-1)
proti roku 2009, přestože jeho podíl na produkci komunálních odpadů na obyvatele
ve sledovaném období mírně poklesl (z 55,2 % na 48,3 %).



Vysoký podíl skládkování směsného komunálního odpadu (50,6 %).



Pomalý přechod k oběhovému hospodářství a naplňování požadavků EU.

ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL


Stejně jako v ostatních částech České republiky se i Plzeňský kraj potýká se stárnutím
obyvatelstva.



Nejčastější příčinou úmrtí jsou nemoci oběhové soustavy, následují zhoubné novotvary.

 Zdraví obyvatel je kromě genetické dispozice a životního stylu ovlivněno také znečištěním
ovzduší (koncentrace suspendovaných částic a benzo(a)pyrenu) a hlukovou zátěží.
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D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ
V současnosti je návrhová část koncepce v přípravě, přesto je možné usuzovat na potenciální vlivy
koncepce na životní prostředí. Níže jsou uvedeny obecné předpoklady vlivu na životní prostředí dle
charakteru koncepce zaměřené na modernizaci a rozvoj silniční a železniční sítě Plzeňského kraje. Při
zohlednění stávajících problémů životního prostředí uvedených v kapitole C.IV, byly identifikovány
potenciální vlivy KRSZP na tyto složky, a to na základě posouzení charakteru podporovaných aktivit
a záměrů, které je možné předjímat z Přehledu významných/strategických investičních projektů
Plzeňského kraje a jeho organizací pro programové období EU 2021-2027 v oblasti dopravy. Jsou to:
 Kvalita ovzduší
 Hluková zátěž obyvatelstva
 Klima a adaptace na změnu klimatu
 Horninové prostředí, poddolovaná území a staré ekologické zátěže
 Voda a povodňové riziko
 Zábor půdy, erozní ohrožení půd
 Ochrana biologické rozmanitosti
 Skladba a odolnost lesů
 Produkce a využití odpadů
 Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Následující tabulka předběžně identifikuje možné vlivy uplatňování KRSZP na životní prostředí
a veřejné zdraví (Tab. 8).

Tab. 8

Identifikace vlivů KRSZP na životní prostředí a veřejné zdraví

Problémový okruh
životního prostředí
Kvalita ovzduší

Specifické problémy ŽP relevantní
vzhledem ke KRSZP


Růst emisí VOC, NOx, CO a CO2
z dopravy (zvyšování intenzity
dopravy)



Vliv dopravy na kvalitu ovzduší
(znečištění)



Překročení imisních limitů
benzo(a)pyrenu a ozónu

Předběžná identifikace vlivů na ŽP v důsledku
uplatňování KRSZP


Zlepšování plynulosti doprav (snížení
kongescí) a její odvedení mimo centra
sídel,
modernizace
povrchů
rekonstruovaných silnic



Zhoršení kvality ovzduší v lokalitách
vedení nových silnic

Je možné předpokládat negativní vliv
některých staveb na kvalitu ovzduší
(v blízkosti novostaveb silnic a obchvatů), což
naopak povede ke snížení imisní zátěže
v sídlech.
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Problémový okruh
životního prostředí
Hluková zátěž
obyvatelstva

Klima a adaptace na
změnu klimatu

Horninové prostředí
poddolovaná území a
staré ekologické
zátěže

Specifické problémy ŽP relevantní
vzhledem ke KRSZP


Předběžná identifikace vlivů na ŽP v důsledku
uplatňování KRSZP

Hlukové
zatížení
obyvatel
především v okolí intenzivně
zatížených komunikací silniční
dopravou





Nízká míra adaptací měst
a krajiny na dopady klimatické
změny.



Zlepšení nízkoemisní železniční dopravy
(mitigační opatření)





Narůstající
počet
událostí
s extrémními projevy počasí
(sucho, povodně, vlny veder,
ad.).

Vytváření zpevněných ploch silnic
a doprovodné infrastruktury, zhoršení
zasakování dešťových vod



Výskyt řady poddolovaných
území na území kraje

Předpoklad realizace obchvatů sídel,
modernizace
povrchů
vozovek,
protihlukových opatření

Negativní vliv na oblast hluku není očekáván.
Naopak cílem je mimo jiné snížit hlukovou
zátěž obyvatel.

Je možné očekávat jak pozitivní, tak negativní
vlivy na klima.


Nárok na stavební suroviny pro budování
infrastruktury



Možné zatížení lokalit
stavbami, vyvolání sesuvů

dopravními

Je možné očekávat negativní vliv Koncepce na
tuto složku ŽP. Při řešení dopravních staveb je
nutno tyto jevy zohledňovat.
Voda a povodňové
riziko



Záplavové zóny (Q100) a zóny
aktivních záplav především
podél větších vodních



Možné ovlivnění rozlivu povodně
vybudováním silničních zářezů nebo
náspů v inundačním území, a také
ovlivnění
průchodnosti
toků
přemostěním.

Při řešení dopravních staveb je nutno tyto
jevy zohledňovat. Je možné očekávat
negativní vliv Koncepce na kvalitu
a dostupnost vody.
Zábor půdy, erozní
ohrožení půd

Ochrana biologické
rozmanitosti

Skladba a odolnost
lesů





Zvyšování podílu zastavěných
ploch a pokračující zábory
zemědělské půdy



Potenciální střet podmínek
ochrany zvláště chráněných
území, resp. naturových lokalit
a některých podporovaných
aktivit



Situování nových dopravních staveb do
blízkosti chráněných území



Další fragmentace krajiny

Zábor půdy pro výstavbu dopravních
staveb

Negativní vlivy mohou představovat další
zábory půdy pro budování dopravní
infrastruktury.



Fragmentace krajiny a migrační
nepropustnost

Negativní vliv na přírodu a krajinu můžou
představovat střety dopravní infrastruktury
se zájmy ochrany přírody, narušení
migračních koridorů nebo zásahy do přírodně
hodnotných lokalit.



Degradace lesních (smrkových)
porostů v důsledku sucha,
extrémních projevů počasí
a následného působení škůdců

Vliv Koncepce na tuto složku ŽP není
očekáván.
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Problémový okruh
životního prostředí
Produkce a využití
odpadů

Specifické problémy ŽP relevantní
vzhledem ke KRSZP


Ovlivnění produkce celkového
odpadu

Předběžná identifikace vlivů na ŽP v důsledku
uplatňování KRSZP


Předpoklad
navýšení
produkce
stavebního a demoličního odpadu

Je možné očekávat negativní vliv Koncepce
na oblast odpadového hospodářství, tj. vyšší
produkci demoličního a stavebního odpadu.
Obyvatelstvo
a veřejné zdraví



Lokálně nadlimitní koncentrace
benzo(a)pyrenu a ozónu



Zlepšování podmínek pro nízkoemisní
dopravu (železnice)



Hlukové
zatížení
obyvatel
především v okolí intenzivně
zatížených komunikací silniční
dopravou



Snižování emisí z mobilních zdrojů
v sídlech (obchvaty, modernizace silnic)



Předpoklad
opatření

realizace

protihlukových

Negativní vliv Koncepce na zdraví obyvatel
není očekáván.
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E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
E.1 VÝČET MOŽNÝCH VLIVŮ KONCEPCE PŘESAHUJÍCÍCH HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY
Zaměření a rozsah koncepce a její působnost pro území Plzeňského kraje nepředpokládá její
významné negativní vlivy, které by přesahovaly hranice České republiky. Pokud by takové vlivy byly
zjištěny v průběhu posuzování, bude na tuto skutečnost neprodleně upozorněn příslušný úřad.
E.2 MAPOVÁ DOKUMENTACE A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ KONCEPCE
Mapová dokumentace (např. přehledné mapky územního rozložení hodnot), týkající se dotčeného
území, je vesměs uvedena v textu Oznámení. Seznam hlavních podkladových materiálů, které byly
použity pro zpracování tohoto Oznámení, je uveden v kapitole “Seznam použitých podkladů“.
E.3 DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE PŘEDKLADATELE O MOŽNÝCH VLIVECH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
Základní informace o potenciálních vlivech koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, které byly
známy v době zpracování oznámení, jsou uvedeny v předcházejících kapitolách.
E.4 STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, POKUD JE VYŽADOVÁNO PODLE § 45I ODST. 1
ZÁKONA Č. 114/1992 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Informace o zpracování Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje s její
stručnou charakteristikou byla zaslána dotčeným orgánům ochrany přírody s žádostí o stanovisko
k potenciálním vlivům koncepce na území soustavy NATURA 2000 (stanovisko podle § 45i odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Z přijatých stanovisek plyne, že nelze vyloučit
významný vliv na území soustavy NATURA 2000.

Stručné obsahové znění doručených stanovisek OOP k vlivu koncepce na EVL a PO, dle zákona 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí

Lze vyloučit významný vliv

Správa Národního parku Šumava

Stanovisko nebylo doručeno,
nicméně tato skutečnost nemění
výsledný závěr

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO
Nelze vyloučit významný vliv
Český les
Odbor výkonu státní správy MŽP III

Nelze vyloučit významný vliv

Součástí přílohy č. 1 tohoto oznámení jsou obdržená stanoviska orgánů ochrany přírody.
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PŘÍLOHY
PŘÍLOHA Č. 1: STANOVISKA PODLE § 45I ZÁKONA Č. 114/1992 SB.,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ


Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň



Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk



Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Český les, náměstí
Republiky 287, 348 06 Přimda



Odbor výkonu státní správy MŽP III, Purkyňova 27, 301 00 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Vaše č. j.:
Ze dne:
Naše č. j.:
Spis. zn.:
Počet listů:
Počet příloh:
Počet listů příloh:

11. 03. 2020
PK-ŽP/6209/20
ZN/10/ŽP/20
1
0
0

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Ing. Václav Spurný
377 195 596
vaclav.spurny@plzensky-kraj.cz

Datum:

27. 03. 2020

RADDIT consulting s.r.o.
Fojtská 574
739 24 KRMELÍN

Stanovisko ke koncepci „Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční
sítě Plzeňského kraje“
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy
ochrany přírody (dále „správní orgán“) věcně a místně příslušný dle ust. § 77a odst. 4
písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
(dále jen „zákon“) vydává Plzeňskému kraji, IČO: 70890366, Škroupova 1760/18,
301 00 Plzeň, zastoupenému právnickou osobou RADDIT consulting s.r.o.,
IČO: 27811221, Fojtská 574, 739 24 Krmelín, podle § 45i odst. 1 zákona ke koncepci
„Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje“
toto stanovisko:
Koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo
záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit nebo ptačích oblastí.
Odůvodnění:
Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje (dále jen
„koncepce“) je základním střednědobým a dlouhodobým koncepčním dokumentem
Plzeňského kraje, který bude usměrňovat rozvoj silniční a železniční dopravy.
Koncepce se bude skládat z následujících částí: A) Východiska, B) Analytická část,
C) Strategická část, D) Realizační priority, E) Závěry a doporučení a F) Koncepce
rozvoje železniční sítě. Koncepce neřeší konkrétní opatření (nedefinuje územní
lokalizaci opatření či konkrétní projekty investičního charakteru), proto tato koncepce
sama o sobě nemůže mít významný vliv. Konkrétní, na jejím základě realizovaná,
opatření budou podléhat plánovacím a povolovacím procesům, v rámci kterých lze
teprve hodnotit vliv konkrétního záměru (opatření) na soustavu Natura 2000.

Ing. Jan Kroupar
vedoucí oddělení ochrany přírody
podepsáno elektronicky

E-mail: posta@plzensky-kraj.cz
www.plzensky-kraj.cz

Tel.: + 420 377 195 111
Fax: + 420 377 195 078

IČO: 70890366
DIČ: CZ70890366

náměstí Republiky 287
348 06 Přimda
tel.: +420 374 611 021
fax: +420 374 611 039
datová schránka: p89dyjj
e-mail: ceskyles@nature.cz
www.nature.cz

RADDIT consulting s.r.o.
Fojtská 574
739 24 Krmelín

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0082/CL/2020 - 2

VYŘIZUJE: Konášová

DATUM: 25. 3. 2020

Věc: Stanovisko ke koncepci „Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční
sítě Plzeňského kraje“
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody
příslušný podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), po posouzení stručného přehledu struktury a obsahu
zpracovávané koncepce „Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského
kraje“ žadatele Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČO: 70890366, zastoupené
na základě plné moci RNDr. Radimem Misiačkem, jednatelem společnosti RADDIT consulting
s.r.o., Fojtská 574, 739 24 Krmelín, IČO: 27811221, doručené dne 11. 3. 2020, vydává
v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto:
STANOVISKO
nelze vyloučit, že uvedená koncepce může mít významný vliv na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti soustavy NATURA
2000.

ODŮVODNĚNÍ
Agentura obdržela dne 11. 3. 2020 žádost o vydání stanoviska dle ust. § 45i zákona, zda
uvedená koncepce „Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského
kraje“ (dále jen „koncepce“) může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo
záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti.

IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I kamila.konasova@nature.cz I T: 373 300 056

Koncepce je základním střednědobým a dlouhodobým koncepčním dokumentem Plzeňského
kraje, který bude usměrňovat rozvoj silniční a železniční dopravy. Konkrétní věcný obsah
koncepce ještě není dán. Avšak s ohledem na charakter koncepce, která je zaměřena
na silniční a železniční dopravu, se dá předpokládat, že některé cíle a opatření, která
v koncepci budou uvedena, by mohla mít vliv na některé evropsky významné lokality (EVL)
nebo ptačí oblasti (PO) v Plzeňském kraji. Tyto vlivy lze předpokládat buď:


Přímé – tj. střet části dopravního koridoru s některou z lokalit



Nepřímé – např. ovlivnění migrační prostupnosti krajiny a její fragmentace, střety se
živočichy, ovlivnění záplavových území v okolí EVL či PO apod.

Na území CHKO Český les se nachází následující evropsky významné lokality:


CZ0320043 Pavlova Huť



CZ0320037 Na požárech



CZ0323151 Kateřinský a Nivní potok



CZ0323166 Radbuza – Nový Dvůr – Pila



CZ0324026 Niva Nemanického potoka



CZ0320030 Haltravský hřeben



CZ0320180 Čerchovský les

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že Agentura nemůže významný vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti vyloučit.

Toto stanovisko není rozhodnutím orgánu ochrany přírody vydaným ve správním řízení
a nelze se proti němu odvolat.

RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D.
ŘEDITEL RP SCHKO ČESKÝ LES

Otisk úředního razítka

IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I kamila.konasova@nature.cz I T: 373 300 056

Odbor výkonu státní správy III
17. listopadu 1926/1
301 00 Plzeň

Plzeň dne 1. dubna 2020
Čj.: MZP/2020/520/371371
Sp. zn.: ZN/MZP/2020/520/115
Vaše čj.:
Vyřizuje: Ing. Bc. Blanka Jacková
Tel.: 267 123 305
E-mail: Blanka.Jackova@mzp.cz

RNDr. Radim Misiaček
RADDIT consulting s.r.o.
Fojtská 574
739 24 Krmelín

Stanovisko
Ministerstvo životního prostředí, příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny na
území určeném pro účely obrany státu podle ustanovení § 79 odst. 3 písm. v) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen
„zákon“), vydává ve smyslu ustanovení § 45i zákona v režimu § 154 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „správní řád“), toto vyjádření:
Významný vliv koncepce „Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě
Plzeňského kraje“ na evropsky významné lokality CZ0323167 a CZ033169 nelze
vyloučit.
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy III, obdrželo žádost společnosti
RADDIT consulting s.r.o., Fojtská 574, 739 24 Krmelín (dále jen „žádost“), o stanovisko ve
smyslu ustanovení § 45i zákona ke koncepci „Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční
sítě Plzeňského kraje“ (dále též „koncepce“), která je koncepcí ve smyslu ustanovení § 45i
zákona.
Pořizovatelem koncepce je ve smyslu § 45i odst. 1 zákona Plzeňský kraj Škroupova 18, 306 13
Plzeň IČO: 70890366.
Současně se žádostí byl ministerstvu předložen toliko základní bodový návrh této koncepce, bez
konkrétního obsahu.
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy III, dle platného organizačního řádu
Ministerstva životního prostředí, příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny na
území evropsky významných lokalit CZ0323167 a CZ033169 z přílohy doložené k žádosti zjistilo,
že koncepce má být základním střednědobým a dlouhodobým koncepčním dokumentem
Plzeňského kraje, který bude usměrňovat rozvoj silniční a železniční dopravy. Konkrétní věcný
obsah této koncepce ještě není dán. Avšak sám žadatel uvádí, že s ohledem na charakter
koncepce, která má být zaměřena na silniční a železniční dopravu, se dá předpokládat, že
některé cíle a opatření, která v koncepci budou uvedena, by mohla mít vliv na některé evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti v Plzeňském kraji. Tyto vlivy zpracovatel koncepce
předpokládá buď přímé – tj. střet části dopravního koridoru s některou z lokalit nebo nepřímé –
např. ovlivnění migrační prostupnosti krajiny a její fragmentace, střety se živočichy, ovlivnění

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
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301 00 Plzeň

záplavových území v okolí EVL apod. Cílem koncepce má být mimo jiné i předcházení nebo
minimalizace výše uvedených možných střetů a vlivů.
Z obsahu a podrobnosti rozpracování předloženého návrhu koncepce vyplývá, že její významný
vliv na výše uvedené evropsky významné lokality nelze vyloučit.
Toto stanovisko je vydáváno v režimu § 154 správního řádu, na základě žádosti a je úkonem
učiněným správním orgánem na základě zákona.

Ing. Hubert Bošina
ředitel odboru výkonu státní správy III
podepsáno elektronicky

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
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