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1. ÚVOD
1.1

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1.1 Identifikační údaje obce
Kraj (NUTS3):
Okres (NUTS4 / LAU1):
Obec s rozšířenou působností:
Pověřený obecní úřad:
Stavební úřad:
Obec:
Status:
ZUJ (kód obce)
ID obce:
Počet částí:
Počet katastrů:
Katastrální území - kód:
Katastrální výměra:
Nadmořská výška:
Počet obyvatel:
Členská obec:
1.1.2

Identifikační údaje objednatele

IČ:
Zástupce:
Tel./fax:
E-mail:
Web:
1.1.3

Plzeňský (CZ032)
Domažlice (CZ0321) – dříve okres Horšovský Týn
Horšovský Týn
Horšovský Týn
Horšovský Týn
Mezholezy
Obec
553930
9356
2
2
MEZHOLEZY U HORŠOVSKÉHO TÝNA – 693561
BUKOVÁ U SEMNĚVIC – 615781
1012 ha
437 m.n.m.
142 (k 1.1.2011)
Dobrovolný svazek obcí Sedmihoří, Šance pro jihozápad

OBEC MEZHOLEZY
Obecní úřad Mezholezy
Mezholezy 24
346 01 Horšovský Týn
00253561
Jana Karbanová, starostka obce
+420 379 493 267, +420 724 761 250
podatelna@obecmezholezy.cz
www.obecmezholezy.cz

Identifikační údaje pořizovatele

Tel.:
E-mail:

Městský úřad HORŠOVSKÝ TÝN
Odbor výstavby a územního plánování
346 01 Horšovský Týn, náměstí Republiky 52
zastoupený Ing. Janem Lengálem
+420 379 415 142
j.lengal@muht.cz

1.1.4

Identifikační údaje zpracovatele
Ing. arch. Petr Sladký – PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
160 00 Praha 6, Nad Šárkou 60
IČ:
18 72 28 22
Zástupce:
Ing. arch. Petr Sladký, autorizovaný architekt ČKA 02 686
Tel.:
+420 224 324 131 / +420 775 986 161
E-mail:
arch.sladky@volny.cz
Spolupráce:
Ing.arch. Veronika Erlebachová, tel.: +420 737 344 334
Ing.arch. Petra Kolaříková, tel.: +420 732 865 400
Ing. Jitka Kovaříková, Marcela Královcová
3
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(Mepos, Domažlice – vodní hospodářství)
Ing. Simona Navrátilová – uspořádání krajiny
1.1.5

Nadřízený orgán územního plánování
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

1.1.6

Datum zpracování

Doplňující průzkumy a rozbory – 08-11/2011

1.2

PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Územní plán (dále také ÚP) bude zpracován v souladu s těmito platnými českými právními předpisy,
upravujícími oblast územního plánování:
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále i „stavební zákon“), ve znění
pozdějších předpisů
- vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů
1.3

DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Pořízení tohoto strategického dokumentu obce, odpovídajícího platné legislativě, bylo schváleno
Zastupitelstvem obce dne 8.8 2011 v usnesení pod č.j.: 10/2011 v intencích stavebního zákona.
Zpracovatelem původního Územního plánu obce Mezholezy (u Horšovského Týna) byla projekční
kancelář Ing. arch. Petra Sladkého, Nad Šárkou 782/60, Praha 6. Práce byly zahájeny v říjnu roku 1998.
Vyhláška obce o závazné části ÚPD nabyla účinnosti dne 17.12.2002. Pro řešené území byla dále stejným
zhotovitelem zpracována Změna č.1 územního plánu obce Mezholezy, o jejímž pořízení rozhodlo
Zastupitelstvo obce dne 19.10.2004 a která nakonec nebyla schválena (viz usnesení ZO č. 1/2009 ze dne
9.2.2009). Předmětem změny č.1 bylo vymezení nových rozvojových ploch a to zejména v souvislosti
se záměrem na rozšíření zemědělského areálu v Mezholezích (velkokapacitní stáje pro dojnice), který
nakonec nebyl zrealizován.
V roce 1998 byl zpracován územně plánovací podklad formou Urbanistická studie Mezholezy, jejímž
autorem byla PAFF – projekční kancelář (L.Bareš, M.Kraus, P.Sladký, R.Štádler) z Prahy 6, která pozbyla
s novým stavebním zákonem platnosti.
Jelikož byl původní ÚP zpracován dle dikce starého stavebního zákona, je nutné dle současně
platného stavebního zákona č.183/2006 Sb. s ohledem na potenciální riziko pozbytí platnosti v roce 2015
pořídit pro celé správní území obce nový, digitálně zpracovaný ÚP.
Fáze doplňkových průzkumů a rozborů (grafická i textová část) slouží jako podklad pro zpracování
návrhu zadání. Rozbory byly zaměřeny na vyhodnocení současného stavu, všech dostupných limitů využití
území a podmínek využívání území.
Hlavním cílem řešení ÚP je podpora postupné rehabilitace a rozvoje původní sídelní struktury
s důrazem na vytvoření přiměřených nabídek pro rozvoj obytných a rekreačních funkcí řešeného území.
Proporcionální rozvoj funkčních složek bude vycházet z podmínek a charakteristik území, jeho přírodních
a kulturních hodnot. Výsledkem pořízení ÚP bude přehledná a pochopitelná územně plánovací
dokumentace, do které budou koordinovaně vtěleny základní vize (koncepce) udržitelného rozvoje obce
a ochrany hodnot území (veřejných i soukromých), která bude fungovat jako účinná opora pro rozhodování
samosprávy a v co největší míře zohlední zájmy většiny občanů, zájmových skupin a dalších subjektů.
Samotný návrh ÚP bude zaměřen na řešení urbanistických, architektonických a technických podmínek
využití území, stanoví přípustné a nepřípustné funkční využití a uspořádání území a ploch a jejich základní
regulaci.
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1.4
-

PODKLADY
Digitální katastrální mapa řešeného území
Účelová katastrální mapa řešeného území k 30.9.2010 v digitální vektorové podobě (pro k.ú. Buková
u Semněvic a západní část k.ú. Mezholezy u Horšovského Týna)
Ortofotomapa
Vlastní průzkum v terénu během srpna 2011
Obecně webové prostředí
RURÚ pro ORP Horšovský Týn – aktualizace prosinec 2010
Generel územního systému ekologické stability, resp. generel regionálního ÚSES dle ZÚR PK
ORP Horšovský Týn – MÚSES – Mezholezy
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje (PRVKPK)
Podklady Povodí Vltavy – správce toků – Bukovský potok
Podklady Lesy ČR, s.p. – správce toků – Mezholezský potok
Podklady Městského úřadu Horšovský Týn
Podklady Obecního úřadu Mezholezy
Kanalizační řád obce Mezholezy
Kanalizační řád obce Buková

Další informace:
- Farm Líšťany s.r.o. - ZD Mezholezy

-

Platná územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady
Politika územního rozvoje ČR, schválená dne 20. 7. 2009 usnesením Vlády ČR č.929 (PÚR ČR)
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje, vydané usnesením č. 834/08 Zastupitelstva Plzeňského
kraje dne 2.9. 2008 (ZÚR PK)
ÚAP ORP Horšovský Týn
RURÚ ORP Horšovský Týn – aktualizace prosinec 2010
Územní plán obce Mezholezy, zpracovatel: Ing. arch. Petr Sladký – projekční kancelář, Praha 6,
2002

Územní plán bude zpracováván digitálním způsobem v programu ArcGis, data jsou dále použitelná
v geografickém informačním systému Plzeňského kraje (ESRI *SHP+*MXD). Na základě výše uvedených
digitálních podkladů byly dále vyhotoveny jednotlivé vrstvy územního plánu.
1.5
SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK
ÚP … územní plán
SZ … stavební zákon
ORP … obec s rozšířenou působností
MÚ … městský úřad
PÚR ČR … Politika územního rozvoje ČR
ZÚR PK … Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje
ÚPD … územně plánovací dokumentace
ÚAP … územně analytické podklady
ÚSES … územní systém ekologické stability
KN … katastr nemovitostí
OP … ochranné pásmo
TTP … trvale travnatý porost
ZPF … zemědělský půdní fond
ÚAN … území s archeologickými nálezy
ČOV … čistička odpadních vod
FVE … fotovoltaická elektrárna
ZD … zemědělské družstvo
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2. STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ
2.1

ŠIRŠÍ VZTAHY
Řešené území se nachází v západní části Plzeňského kraje, při severovýchodním okraji okresu
Domažlice, na severním okraji ORP Horšovský Týn, cca 13 km severně od města Horšovský Týn a cca
45 km jihozápadně od krajského města Plzně. Řešené území s relativně špatnou dopravní dostupností
mimo hlavní dopravní tahy není zařazeno do rozvojových os, rozvojových ani specifických oblastí dle ZÚR
PK. Buková je navíc nejseverněji položeným místem na Horšovskotýnsku i v okrese Domažlice. Území je
charakteristické historicky danou vazbou na Kladruby a Stříbro, dnes severním směrem zejména na dálnici
D5 (cca 10 km, nejbližší sjezdy v Ostrově u Stříbra-exit 107 nebo Benešovicích-exit 119).
Předmětem řešení je celé správní území obce Mezholezy, tzn. dvě katastrální území: k.ú. Mezholezy
u Horšovského Týna, v němž se nachází sídlo Mezholezy a chatová osada při severní části Mezholezského
rybníka, a k.ú. Buková u Semněvic se sídlem Buková.
Nejbližšími sídly místního významu s vyšší veřejnou infrastrukturou jsou města Horšovský Týn, Stráž
a Staňkov. Okresní město Domažlice, centrum regionu, je vzdáleno cca 24 km.
Sídla Mezholezy a Buková plní v rámci řešeného území převážně obytnou funkci, chatová osada
při Mezholezském rybníku pak zejména funkci rekreace. V Mezholezích se nachází rozsáhlý zemědělský
areál. Území s ohledem na své umístění v těsné blízkosti přírodního parku Sedmihoří disponuje silným
přírodním a rekreačním potenciálem.

Do budoucna je pro udržitelný rozvoj území žádoucí zejména stabilita stávající struktury sídel, rozvoj
obytných funkcí a služeb, posílení fungování veřejných prostranství a zamezení nežádoucích zásahů
narušujících krajinný charakter území.
Přesahy z platných ÚPD sousedních obcí budou zapracovány v další fázi ÚP.
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Sousedními územími obvody jsou:
Okres DOMAŽLICE:
Velký Malahov: Obec Velký Malahov, Velký Malahov 28, 346 01 Horšovský Týn; ORP Horšovský Týn
Semněvice: Obec Semněvice, Semněvice 34, 346 01 Horšovský Týn; ORP Horšovský Týn
Mířkov: Obec Mířkov, Mířkov 77, 346 01 Horšovský Týn; ORP Horšovský Týn
Okres TACHOV:
Staré Sedlo: Obec Staré Sedlo, Staré Sedlo 60, 348 02 Bor; ORP Tachov
Prostiboř: Obec Prostiboř, Prostiboř 34, 349 01 Stříbro; ORP Stříbro
Zhoř: Obec Zhoř, Zhoř 38, 349 01 Stříbro; ORP Stříbro
Socioekonomická situace (2010):
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2010: 142 (z toho 75 mužů a 67 žen)
Podíl obyvatel ve věku 0-14 let – cca 10,5%, podíl obyvatel ve věku nad 65 let cca 17,5%.
Míra registrované nezaměstnanosti: 6,98% (muži 8,51%, ženy 5,13%)
Hospodářská činnost: 38 podnikatelských subjektů
Ekonomicky aktivní obyvatelé: 86 obyvatel, z nichž 54 (63%) vyjíždí za prací mimo obec
Počet trvale obydlených domů: 41. Počet trvale obydlených bytů: 41.
Vývoj počtu obyvatel:
Mezholezy
rok
1869 1930
obyv. 174
152

1950
94

1961
95

1970
86

1980
94

1991
118

1994
121

1995
118

Buková
rok
1869
obyv. 185

1950
65

1961
78

1970
62

1980
57

1991
39

1994
32

1995
33

1930
133
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Mezholezy včetně části Buková
2001 2010
161
142
V Mezholezích je obecní úřad, nově zrekonstruovaná mateřská škola, pohostinství a kulturní dům,
prodejna potravin, sportovní hřiště a autobusové zastávky místního významu. V Bukové je umístěn kulturní
dům. Pošta, zdravotní středisko, základní škola a další občanská vybavenost se nachází v okolních obcích
a městech v dosahu autobusové dopravy. Hlavním zaměstnavatelem v obci je ZD na jižním okraji Mezholez.
Areál zemědělské výroby v Bukové (původní výkrm prasat) je zrušen.
V katastru obce Mezholezy u Horšovského Týna byly dokončeny komplexní pozemkové úpravy
(Georeal s.r.o. Plzeň). V katastru obce Buková u Semněvic jsou v současné době prováděny.
2.2
STAVEBNÍ A BYTOVÝ FOND, OBČANSKÁ VYBAVENOST, REKREACE A CESTOVNÍ RUCH,
ZÁJMOVÉ SKUPINY
Dominantní složkou stavebního fondu v Mezholezích jsou rodinné domy, doplněné několika
měřítkově neharmonickými bytovými domy. V místní části Buková jsou dominantní složkou, tvořící základ
stavebního fondu, zejména původní statky a novodobé rodinné domy.
Rekreační objekty jsou v sídlech zastoupeny v minimální míře, dominují zejména v chatové osadě
(cca 30 chat) při hrázi Mezholezského rybníka, který je příležitostně využíván ke koupání. V obci není
možnost přechodného ubytování.

-

Objekty občanské vybavenosti, které jsou značeny v grafické části dokumentace:
Budova obecního úřadu - Mezholezy
- Prodejna potravin - Mezholezy

-

Mateřská škola – Mezholezy

- Kulturní dům vč. hospody - Buková
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-

Pohostinství V Sedmihoří vč. kulturního domu – Mezholezy

-

Kaple na návsi – Mezholezy
Kaple na návsi – Buková

- Požární zbrojnice - Mezholezy
- Info - venkovní sezení - Buková

Plochy občanského vybavení-sportovní:
- Sportovní (dětské) hřiště – Mezholezy

Místní zájmové skupiny / sdružení / neziskové organizace: sbor dobrovolných hasičů.
2.3

HISTORICKÝ VÝVOJ SÍDLA
Mezholezy (původně Messhals, Mezholss)
První zmínky o obci Mezholezy se objevují roku 1386, kdy je zmiňován Jindřich Trojan z Mezholez
a na Tisové. Z dostupných pramenů vyplývá, že ves náležela po celé období feudalismu
k horšovskotýnskému panství, jehož majitelem byl Adam Matyáš, hrabě z Trautmansdorfu. Poddaní jsou
rozděleni podle výměry půdy na sedláky, zahradníky a chalupníky či domkáře. V roce 1654 měla obec 13
selských usedlostí a roku 1757 celkem 14 dvorů. Již v 1.polovině 19. stol. byla většina zdejších dvorů
vystavěna z kamene. V roce 1930 zde bylo evidováno 26 usedlostí a 152 obyvatel. Roku 1991 zde stálo 28
domů, v nichž žilo 118 obyvatel.
Původ názvu obce pravděpodobně vychází ze slova „mezh, gen. mzha“ = mezek, mulus a v druhém
členu od slova lézti, od toho se odvozuje spojení „ves mezholezů“, tzn. lidí, kteří lezou (chodí zdlouhavě)
jako mezkové.
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Císařské otisky stabilního katastru (1838) – detaily obou sídel
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Císařské otisky stabilního katastru (1838) – Mezholezy – celek; Buková - celek
Na indikační skice z roku 1838 vidíme Mezholezy ve srovnání s nedalekou Bukovou jako méně
uspořádaný, nepravidelný návesní typ sídla. Základní strukturu zástavby tvoří 13 usedlostí, doplněných
později zejména v jihovýchodní části obce. Většina stavení je zděných, nespalných (značeno červenou
barvou), stodoly a několik drobnějších staveb či částí domů je dřevěných (žlutá barva). Jedná se o situaci
v okolí poměrně často užívanou, kdy vodoteč (orientovaná východ-západ) s rybníky rozděluje obec na dvě
přibližně stejné části. Typ odpovídá vzniku obce ve 13. až 14.století za urbanizační konjunktury středověké
kolonizace.
Buková (původně Mukowa, Bukowj)
Buková je poprvé připomínána roku 1115 v zakládací listině kladrubského kláštera jako majetek
tohoto kláštěra, byla klášteru darována panovníkem Vladislavem I. Další písemný doklad se vztahuje k roku
1239. Vsi se také někdy říkalo lidově "Ampel". Po roce 1420 klášter tuto ves pronajímal, postupně byla
ve vlastnictví Ronšperků, Lobkowiczů a Trauttmansdorfů. Například v roce 1587 patřila obec Lobkowiczům
na Horšovském Týně a měla 13 dvorů. Poddanský vztah ke kladrubskému klášteru zůstal bukovským
občanům až do roku 1782, kdy byl klášter zrušen. Do té doby museli místní občané 2 dny v týdnu robotovat
na klášterním majetku. Zdejší hospodářský dvůr byl později rozparcelován na 4 samostatné dvory. Roku
1839 tu bylo 20 domů. Vrcholem osídlení byl rok 1869, kdy zde v 21 domech žilo 185 obyvatel.
Po odsunu původního německého obyvatelstva v letech 1945-1946 byly obě vsi osídleny především
volyňskými Čechy. Podle údajů z roku 1991 v Bukové trvale žilo v 15 domech pouze 39 občanů. Přesto ves
v současné době působí velmi upraveným dojmem.
Na indikační skice z roku 1838 vidíme úhlednou ves, poměrně pravidelného návesního typu.
Napočítat můžeme 13 “základních” usedlostí, což odpovídá stavu z poloviny 17. století. Ves se tedy
za téměř dvě stě let rozrostla pouze minimálně. V roce 1770 - 71 již zde stály, s výjimkou čp. 19
na východním okraji zástavby a čp. 20 v centru návsi (snad i čp. 17 a 18), prakticky všechny vyobrazené
stavby. Poměrně pravidelná forma zástavby typologicky neodpovídá písemným pramenům datujícím
založení obce do začátku 12. stol. Jedná se tedy o velmi zajímavý příklad ranného založení, případně
o složitější vývojovou situaci.
Území Sedmihoří představuje také jeden z nejzajímavějších archeologických mikroregionů
jihozápadních Čech. Zdejší pravěká naleziště byla jen minimálně dotčena středověkými a novověkými
zásahy (např. staromohylové hradiště na vrchu Chlumu patřilo ve své době k největším výšinným sídlištím
v mohylové oblasti střední Evropy). Ke kolonizaci krajiny docházelo v eneolitu, přičemž zdejší dvě výšinná
sídliště - Racovský vrch a Chlum - náleží k chamské kultuře. Liší se intenzitou osídlení a nálezy keramiky
což spolu s dalšími znaky svědčí o tom, že osídlení na nich neprobíhalo současně. Pozdně halštatské
sídliště zastupuje výšinné sídliště na Rozsoše s nalezenými stopami po zpracování kovů a jedno
z nejmenších a nejlépe zachovaných západočeských hradišť na Malém křakovském vrchu. Těmito sídlišti
také dějiny trvalého osídlení Sedmihoří pravděpodobně končí. Nálezy keramiky na Rozsoše z pozdně
halštatské, mlado- až pozdněhradištní doby a středověku (bohatě je zastoupeno 13.,15., a 17 stol., chybí
nálezy ze 14. a 16. stol.), morfologie vrcholu a výborný rozhled dokládají spolehlivě pouze funkci strážiště
11
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resp. místo mohlo sloužit jako útočiště v dobách nebezpečí. Zhruba od mladohradištního období až
po dnešek tedy můžeme předpokládat jen tyto formy využití mikroregionu Sedmihoří: - exploatační (těžba
dřeva a kamene, pastva, sběr lesních plodin a lov) - vojenská (útočiště při ohrožení, pozorovací stanoviště).

Letecký snímek (1959)
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Letecký snímek Mezholez

Letecký snímek Bukové
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3. OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ
3.1

HISTORICKÉ, URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY
Zde je nutné zmínit ostatní kulturní památky mající vliv na zachování kulturních hodnot území i sídel:
kříže, kapličky, pomníky a další drobné sakrální stavby, solitérní kameny, zbytky technických staveb (mosty,
lávky, staré mlýnské náhony a jiná vodní díla) a zbytky zaniklých cest.
Zástavba Mezholez tvoří cenný soubor lidové architektury, v němž je dobře čitelná historická
kontinuita zdejšího osídlení. K.ú. Mezholezy u Horšovského Týna je vedeno jako region lidové architektury
(novodobé překryvy 19. a 20.století – domy s prvky pseudoslohů z přelomu 19. a 20.století, zdroj: V.Mencl Lidová architektura v Československu). Na upravené mezholezské návsi upoutá řada výstavných statků se
zdobnými fasádami. Štíty statků nesou řadu neohistorizujících prvků a jsou doplněny trojicí sdružených oken
a kruhovými světlíky s letopočty sestavenými z římských číslic (často se zde vyskytují také iniciály bývalých
majitelů). Výzdobné motivy se skládají z okenních šambrán s orámováním zdobeným diamantovým
a psaníčkovým dekorem. Bohatě zdobené fasády od stejného zednického mistra nalezneme také
v sousedních obcích, především ve Velkém Malahově a Bukové. V parčíku na návsi se nachází památník
(místo významné události – válečné hroby, kód CZE3204-6035, 2.světová válka) 33 padlých příslušníků
Československého armádního sboru z řad volyňských Čechů, kteří položili svůj život v bojích o Duklu.

V Bukové (kompaktní urbanistické struktuře sídla kolem obdélného rybníka) se zachovalo několik
statků opatřených zdobnými fasádami. Dochoval se také kamenný špýchar.

Na návsi v Mezholezích je vystavěna neogotická kaple Pozdvižení sv. Kříže. Kaple s mariánským
zasvěcením je ve vsi zmiňována již v 18. stol., roku 1895 byla kaple nově vysvěcena. Obdélná stavba
s trojúhelným štítem s hodinovým ciferníkem zakončeným zvoničkou je ukončena trojbokým závěrem.
Na opačné straně návsi při silnici stojí barokní boží muka s velkým litinovým křížem. Uprostřed návsi
v Bukové stojí šestiboká kaple Panny Marie z roku 181 s jehlancovou střechou se zvoničkou a cibulovou
bání.
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Příklady vybraných hodnot:

V Mezholezích jsou to především nově opravené statky čp. 1 z r. 1897, 8 z r. 1904, 10 z r. 1897, 12
z r. 1896, 14 z r. 1895. U čp. 6 a 14 stojí zděné špýchary. V Bukové se u čp.4 se zachoval kamenný
špýchar. Některé statky mají bohaté štukové fasády stejného typu jako v Mezholezích a Velkém Malahově.
K nim náleží čp.5, velký statek čp.7 datovaný na fasádě do r.1905 a statek čp.13 z r.1886.
Negativní příklady:

Bytové domy v Mezholezích a nová zástavba v těsném kontextu k Sedmihoří.
3.2

PŘÍRODNÍ HODNOTY

3.2.1

Geomorfologie, geologie a pedologie
Z hlediska geomorfologického členění ČR náleží řešené území do následujících jednotek:
Hercynský systém – Hercynská pohoří - Česká vysočina – Poberounská soustava – Plzeňská
pahorkatina – VB2 Plaská pahorkatina – VB2-A Stříbrská pahorkatina – VB2-A-d Sedmihoří.
Nevelká, geologicky a geomorfologicky velmi výrazná a zajímavá jednotka v podobě hradby
izolovaných žulových vrchů ve tvaru podkovy - přírodní park Sedmihoří - se jako významná krajinná
dominanta rozkládá při celém (jiho)západním okraji řešeného území. Tento relativně cizorodý a zároveň
dominantní prvek obklopující kotlinu Mezholezského rybníka je součástí krajinného celku Stříbrská
pahorkatina – jih. Leží na rozhraní dvou základních geomorfologických subprovincií – Šumavy
a Poberounské vrchoviny. Jedná se o území s nejlépe vyvinutými formami zvětrávání žuly v Čechách. Tvoří
je věnec kopců otevřený na severovýchodě a obklopující vnitřní mísovitou kotlinu. Vrcholy dosahují výšky
kolem 600 m. Nejvyšším bodem je Racovský vrch (619 m n.m.). Příkré svahy vrchů a jejich relativní výška
převyšující o 100 – 150 m okolní, velmi mírně zvlněný reliéf, tak vytvářejí ze Sedmihoří nápadný krajinný
útvar. Ačkoli se tento útvar nazývá Sedmihořím, lze zde napočítat nejméně devět výrazných vrcholů –
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od sedmi z nich: Chlum, Racovský vrch, Vidický vrch, Rozsocha, Písečný vrch, Rybniční vrch a Křakovský
vrch - získal právě svůj název.
Z geologického hlediska je Sedmihoří tvořeno složeným pněm hlubinných vyvřelých hornin - žul. Je
to téměř kruhové těleso o průměru 4-5 km s výraznou vnitřní koncentrickou stavbou, která se odráží v jeho
morfologii. Vnější lem pně Sedmihorského, tvořený věncem kopců, je budován porfyrickou biotitickou žulou.
Vnitřní mísovitá deprese je tvořena dvouslídnou žulou a střed tělesa turmalinicko-muskovitickou žulou
(Dlouhý vrch). Na žulách vznikají hlinito-písčité hnědé lesní půdy. Na povrchu jsou tvořeny různě mocnou
několika centimetrovou vrstvou pokryvného humusu, pod ním je vrstva mírně obohacená železitými
sloučeninami. Ta přechází postupně do matečné horniny. Půdy jsou suché a nepříliš bohaté na živiny, což
se odráží i v jednotvárném složení vegetačního krytu.
Zástavba obce Mezholezy leží v již zmíněné kotlině s těsnou vazbou na plochu Mezholezského
rybníka. Řešené území je ze všech stran s výjimkou severovýchodní vymezené lesními masivy Sedmihoří,
Semněvického lesa a Čertovny. Severovýchodně od části Buková se nachází Liščí vrch (481 m n.m.).
3.2.2

Hydrogeologie
Sklon zájmového území severním směrem s bariérou útvaru Sedmihoří po toku Mezholezského
potoka, který protéká územím ze západu na sever, determinuje také směr všech ostatních vodních toků.
Území náleží k pomoří Severního moře (Radbuza + Úhlava + Úslava + Mže → od Plzně Berounka → přítok
Vltavy → přítok Labe). V řešeném území se nachází několik vodních nádrží – viz dále.
3.2.3

Bioregiony a biochory
Řešené území se z hlediska biogeografického členění ČR nachází v Plzeňském bioregionu (1.28).
Z fytogeografického hlediska lokalita spadá do okresu Sedmihoří (28g).
Pahorkatina Plzeňského bioregionu je na převážně kyselých břidlicích s buližníky a na extrémně
kyselých permských sedimentech. Zastoupeny jsou vegetační stupně 3.dubovo-bukový a 4.bukový
vegetační stupeň. K potenciální vegetaci zde patří především acidofilní bučiny ve vyšších polohách,
acidofilní doubravy na kyselých karbonských sedimentech nižších poloh, místy s autochtonní borovicí a výše
i květnaté bučiny. V údolích větších toků jsou acidofilní doubravy, dubohabřiny a reliktní bory, které se
nacházejí i na skalách. Dnešní lesy jsou převážně kulturní bory a smrčiny, bezlesí dominuje orná půda.
Zasahující biochory (vyšší územní jednotky typologického členění v rámci biogeografické
diferenciace krajiny – typ biochory tvoří typická kombinace skupin typů geobiocénů v rámci určitého
biogeografického regionu):
-4BR / 1.28 / 1
Erodované plošiny na kyselých plutonitech v suché oblasti 4. v. s.
-4VR / 1.28 / 1
Vrchoviny na kyselých plutonitech v suché oblasti 4. v. s.
4Do / 1.28 / 1
Podmáčené sníženiny na kyselých horninách 4 v. s.
-4BM / 1.28 / 1
Erodované plošiny na drobách v suché oblasti 4. v. s.
3.2.4

Krajinný ráz, krajinné dominanty a rozhledová místa
Lokalita spadá dle ZÚR PK mezi oblasti se zvýšenou ochrannou krajinného rázu Sedmihorská
oblast. Nevyskytuje se zde oblast ani místo krajinného rázu. Pro okraj řešeného území je charakteristická
krajina rybniční (6R2), na kterou navazuje směrem na jih lesní krajinný typ (6L2). Zbytek prostoru tvoří
typická lesozemědělská krajina (5M2).
Část správního území obce je evidována jako dominantní krajinná veduta a dále jako typický krajinný
celek - Krajiny zalesněných kup a kuželů (ze ZÚR PK).
Pro Sedmihoří jsou charakteristické skalní útvary na úbočích, zajímavé mokřadní a močálovité
biotopy a mnoho druhů chráněných rostlin a živočichů. Přes 60% rozlohy parku tvoří krajina se zvýšenou
krajinářskou hodnotou. Z ekologického hlediska se jedná o velmi hodnotné a ekologicky relativně stabilní
území. Převažují zde borové porosty. Na stinných svazích a v údolích jsou to porosty smrkové s příměsí
jedle, buku, dubu, modřínu a vtroušené břízy.
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Prudce se zvedající zalesněný masiv obklopující mísovitou kotlinu ze tří stan utváří kontrast se
strukturou nížin, zřetelně vymezuje krajinný prostor řešeného území a vytváří významné pohledové
horizonty. Negativně působí kontrast drobnější venkovské zástavby a velkoplošného zemědělského areálu
v jižní části obce Mezholezy. Jedná se o stavbu narušující harmonické měřítko krajiny. Agrárně obdělávané
plochy s převahou geometrických linií hranic pozemků působících staticky. Naopak svahy lesních porostů
s organicky tvarovanými okraji evokují dynamický pohyb. V mírně zvlněné kotlině s otevřenou krajinnou
scénou je velmi málo zastoupena rozptýlená zeleň, která plní důležitou krajinotvornou úlohu. Výrazným
prvkem a přírodní dominantou je Mezholezský rybník využívaný k chovu ryb a k rekreaci. Jedná se původně
o panský rybník, jehož rozloha činila v roce 1587 skoro dvojnásobek v porovnání s dnešním stavem,
vyvážely se odtud ryby až do Bavorska. Rybnikářství má v této oblasti dlouholetou tradici navazující
na období rozvoje budování rybníků v 16.století. Na okolních rybnících nyní provozuje intenzivní chov ryb
Klatovské rybářství, a.s.
Izolační zeleň obcí přirozeně začleňuje zástavbu do krajiny. Historický vývoj osídlení a hospodaření
je v řešeném území patrný dodnes. Dle porovnání historických map II. vojenského mapování uskutečněného
mezi roky 1836-1852 a současného stavu, lze říci, že se zachovala převážná část historické cestní sítě
a několik křížků.

Významná rozhledová místa ani rozhledová místa lokálního charakteru se přímo v řešeném území
nenacházejí. Ve zdejší kotlině je naopak vnímána krajinná dominanta přírodního parku Sedmihoří (viz
grafická část – výkres uspořádání krajiny).
3.2.5

Fauna a flóra
Krajina pro dané území spadá do vegetačního stupně bukového. V tomto vegetačním stupni se
projevují určité rozdíly v dřevinné skladbě ovlivněné půdními poměry a hlavně vlhkostí půdy.
Brusinková borová doubrava (38) dle mapy potenciální přirozené vegetace charakterizuje vhodnou
skladbu zeleně v převážné části řešeného území. Tento klimax se vyskytuje na chudých, velmi silně
kyselých vysýchavých půdách. Světlé porosty jsou druhově chudé s dominantním zastoupením dubu
zimního (Quercus petraea), řidčeji letního (Quercus robur) a borovice (Pinus sylvestris). Často se objevuje
bříza (Betula pendula) a jeřáb (Sorbus aucuparia). Ve slabě zapojeném keřovém patře se kromě
zmlazených dřevin vyskytují nenáročné druhy krušina olšová (Frangula Alnus) a vrba ušatá (Salix aurita).
Bylinné patro určují acidofyty, většinou chamefyty - brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) nebo trávy –
metlička křivolaká (Deschampsia flexuosa), popřípadě kapradiny – hlasivka Orličí (Pteridium aquilllinum).
Mechové patro je většinou zřetelně vyvinuté. Tvoří je mechy – trávník Schreberův (Pleurozium schreberi)
a lišejníky – dutohlávka sobí (Cladonia rangiferisa). Značná část plochy zájmového území je dnes odlesněna
a využívána zemědělsky. Na lesní půdě převládají borové kultury. Smrková monokultura s výjimkou
nejvlhčích poloh je málo kvalitní. Lidská činnost pro tyto doubravy v současné době představuje nebezpečí
vymizení.
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Metlicová jedlina (27) je typická pro oblast Sedmihoří. Jednotka má zpravidla dobře vyvinuté
stromové, bylinné a mechové patro. K vzácným a ohroženým taxonům patří jedle bělokorá (Abies alba). Její
porosty jsou často přeměněny na borové monokultury s mělkým kořenovým systémem, u kterých dochází
k vysokému ohrožení vývratu. Na drobných skalních útvarech nebo hrubých balvanitých rozpadech bývají
vyvinuty acidofilní bory. V mechovém patru převládají nenáročné, kyselomilné mechy. Jedná se o ploník
ztenčený (Polytrichum formosum), dvouhrotec chvostnatý (Dicranum scoparium) nebo bělomech sivý
(Leucobryum glaucum). Nejvyšší podíl bylinného patra tvoří světlomilné trávy. Mezi druhy s vyšší stálostí
patří metlička křivolaká (Deschampsia flexuosa ), třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea ), brusnice
brusinka (Vaccinium vitis-idaea L.) a jiné. V kořenovém patře se uplatňuje nárost jedle a ve vyšší míře bez
hroznatý (Sambucus racemosa). Roste zde např. hvozdík křovistní, prstnatec listnatý, prha chlumní, šicha
černá a další chráněné rostliny.
Na území Sedmihoří se nachází genová základna borovice o rozloze 487,23 ha. Jedná se
o geneticky významné porosty, které jsou zásobárnou reprodukčního materiálu. Obnovování lesních porostů
v oblasti Sedmihoří patří, zvláště na jižních lokalitách, k velmi obtížným - není zde mnoho přirozeného
zmlazení.
V území žije ve vysokém množství černá a vysoká zvěř (muflon, jelen sika). Sedmihoří je
významným biotopem s výskytem mnoha chráněných rostlin a živočichů, zejména ptáků. Vyskytuje se zde
například luňák červený a hnědý, jestřáb lesní, ťuhýk obecný, skřivan lesní, výr velký a kalous ušatý. Celé
řešené území spadá do migračně významného území, tzn. území, které je významné z hlediska migrace
velkých savců a kde je potřeba při řešení dalších typů využívání krajiny s tímto faktorem počítat.
3.2.6

Klimatický region
Řešené území leží v mírně teplé klimatické oblasti MT 5 v rámci klimatologického dělení ČR a spadá
do oblasti srážkově průměrné. Oblast je charakterizována normálně dlouhým až kratším, mírným až mírně
chladným, suchým až mírně suchým létem, mírným jarem a podzimem, normální až mírně chladnou, suchou
zimou s krátkodobější sněhovou pokrývkou.
Průměrná roční teplota vzduchu: 7 – 8 °C
Průměrný roční úhrn srážek: 550-700 mm
Počet dní v roce se sněhovou pokrývkou: 60-100

4. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Limity využití území jsou definovány ve stavebním zákoně v § 26 Územně analytické podklady odst.
(1) , kde je uvedeno: „…omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních
předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území
(dále jen „limity využití území“),…Tyto jsou souhrnně zachyceny v grafické části dokumentace.
4.1

OCHRANNÁ PÁSMA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

4.1.1

Dopravní infrastruktura
Dopravní infrastruktura má tato ochranná pásma:
Ochranné pásmo silnice III. třídy
15 m od vozovky, resp. osy přilehlého jízdního pásu

4.1.2
-

-

Technická infrastruktura
Technická infrastruktura má tato ochranná pásma:
ochranné pásmo kanalizační stokové sítě
ochranné pásmo zásobovacích a přiváděcích
vodovodních řadů
ochranné pásmo sdělovacích vedení

1,5 m na obě strany (pro DN 500 včetně)
2,5 m na obě strany (pro DN nad 500)
1,5 m na obě strany (pro DN 500 včetně)
2,5 m na obě strany (pro DN nad 500)
1,5 m na obě strany
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Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými a bezpečnostními pásmy. Ochranným pásmem se
rozumí prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého
provozu. Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinku případných havárií plynových
zařízení. Umisťování staveb v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení je možné pouze s písemným
souhlasem provozovatele zařízení.
Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto
zařízení, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob.
Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výrobny elektřiny
a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky (§ 46, odst. 2).
S poukazem na ustanovení § 98, odst. 2 energetického zákona je právní režim ochranného pásma
nutné posuzovat podle doby jejich vzniku a právního předpisu účinného v době jejich vzniku, tj. zákona
č.79/1957 Sb., zákona č. 222/1994 Sb. a současně platného zákona č. 458/2000 Sb.

druh el. zařízení
Nadzemní vedení nad 400kV
Nadzemní vedení nad 220kV do 400kV vč.
Nadzemní vedení nad 110kV do 220kV vč.
Nadzemní vedení nad 35kV do 110kV vč.
Nadzemní vedení nad 1kV do 35kV včetně
vodiče bez izolace
Nadzemní
vedení nad 1kV se základní izolací
do 35kV včetně závěsná kabelová vedení
Podzemní vedení nad 110kV
Podzemní vedení nad 1kV do 110kV včetně
Elektrická stanice stožárová
Elektrická stanice kompaktní a zděná
Elektrická stanice vestavěná
Elektrická stanice venkovní

ochranné pásmo
dle z.
dle z.
dle z.
458/2000 222/1994
79/1957
30 m
30 m
20 m
25 m
25 m
15 m
20 m
20 m
12 m
15 m
15 m
7m
7m
10 m
7m
7m
10 m
2m
1m
3m
3m
1m
1m
1m
1m
7m
20 m
30 m
2m
20 m
30 m
1m
20 m
30 m
20 m
20 m
30 m

vymezení
od krajního vodiče
od krajního vodiče
od krajního vodiče
od krajního vodiče
od krajního vodiče
od krajního vodiče
od krajního vodiče
od krajního vodiče
od krajního kabelu
od krajního kabelu
vymezení svislými rovinami
vedenými ve vodorovné
vzdálenosti od oplocení nebo
obestavění

4.2

OCHRANA NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK A ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT

4.2.1

Ochrana nemovitých kulturních památek
V řešeném území se nenachází žádná nemovitá kulturní památka.

4.2.2

Ochrana archeologických lokalit
V řešeném území jsou evidovány tyto archeologické lokality (naleziště a zóny – území
s archeologickými nálezy ÚAN II.):
kategorie
registrovaný
poř.č. SAS název ÚAN
ÚAN
správce
katastr
21-22-14/2 Mezholezy – jádro vsi
II
Zpč. muzeum Plzeň
Mezholezy u Horš.Týna
21-21-09/5 Buková – jádro vsi
II
Zpč. muzeum Plzeň
Buková u Semněvic
4.3

OCHRANA NEROSTNÝCH SUROVIN, VLIV TĚŽBY

4.3.1

Ochrana ložisek nerostných surovin
V území není zastoupen dobývací prostor (DP), neuplatňují se chráněná ložisková území (CHLÚ),
nenachází se zde výhradní bilancovaná ani nebilancovaná ložiska nerostných surovin, nevýhradní prognózní
ložiska ani prognózní zdroje.
4.3.2

Sesuvy půdy, poddolovaná území, hlavní důlní díla a haldy
V řešeném území se nenachází žádná poddolovaná území, sesuvná území, svahové deformace ani
oznámená hlavní důlní díla či haldy.
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4.4

RADONOVÉ RIZIKO
Radonové riziko je jedním z faktorů ovlivňujících hygienickou kvalitu životního prostředí. Míra
radonového rizika je dána v prvé řadě přirozenou radioaktivitou geologického podloží (z půdního vzduchu
a podzemních vod). Dalším významným zdrojem jsou stavební materiály. Určené plochy jednotlivých
kategorií rizika však nelze použít pro stanovení radonového rizika v jednotlivých objektech, protože skutečná
radiační zátěž stavebního pozemku je vždy ovlivněna lokální situací (různá propustnost půd, lokální
anomálie aktivních látek v horninách, atd.). Zvýšenou pozornost problematice protiradonových opatření je
třeba věnovat až v oblastech kategorie vysokého a středního radonového rizika. Na lokalitách určených
pro zástavbu je třeba včas provést detailní průzkum, případně přijmout opatření k eliminaci nepříznivých
účinků. V území se uplatňuje zejména vysoká kategorie radonového rizika. Zastavěná část obou sídel
a pozemky při vodních tocích spadají do kategorie přechodné.

4.5

OCHRANA VOD A VODNÍCH ZDROJŮ

4.5.1

Ochrana vodních toků
Řešeným územím protéká hlavní vodní tok Mezholezský potok (s přítokem potoka Bukovského),
který je pravostranným přítokem a dílčím povodím říčky Úhlavky, resp. řeky Mže. V území nebylo na všech
vodních tocích vymezeno záplavové území se stanovenou hranicí odpovídající průtoku velkých vod
ani aktivní záplavová zóna. Řešené území nespadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
Riziko povodní zde vzhledem ke konfiguraci dílčích povodí, terénu a stupni zalesnění prakticky
nehrozí. V obci nejsou zaznamenány větší problémy při průtocích povodňových vod.
Pokud bude správce vodního toku při výkonu správy požadovat pro nezbytný přístup k vodnímu toku
užívání pozemků sousedících s korytem vodního toku, může jejich pozemků užívat po předchozím
projednání s vlastníky pozemků (viz. § 49 vodního zákona).
4.5.2

Vyhlášená pásma ochrany vodních zdrojů
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.
Celé řešené území se nachází dle vodohospodářské mapy z roku 1995 v ochranném pásmu
III. stupně povrchového vodního zdroje.
V k.ú. Mezholezy u Horšovského Týna se nachází tyto vodárenské vrty:
- pozemek parc.č. 1832 (jižně od Mezh.rybníka) s ochranným pásmem I. a II. stupně
- pozemek parc.č. st. 114 (východně od areálu ZD) s ochranným pásmem I. a II. stupně
(Farm Líšťany s.r.o., 26 m hluboká studna)
- pozemek parc.č. 1817 (severně od obce) bez ochranného pásma (pravděpodobně již nefunkční)
Dále se v území nacházejí pouze jednotlivé drobné vodní zdroje k individuálnímu zásobování vodou.
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4.6

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES)
Ve správním území obce Mezholezy a v jeho nejbližším navazujícím okolí byl územní systém
ekologické stability vymezen již dříve, a to pouze v územně plánovacích dokumentacích. Vyšší hierarchie
ÚSES, v řešeném území je to pouze regionální úroveň, vychází z celorepublikové koncepce založené v ÚTP
NRaR ÚSES ČR (Bínová et al. 1996) a byla převzata z Generelu RÚSES Plzeňského kraje (Hájek et Bílek
2005) resp. ze ZÚR Plzeňského kraje. Pro území je tedy závazným podkladem v úrovni regionálního ÚSES
generel regionálního ÚSES uvedený v ZÚR PK. Lokální ÚSES bez interakčních prvků byl převzat z ÚAP
jako podklad pro zpracování doplňkových průzkumů a rozborů, všechny prvky (funkční, nefunkční) byly
převzaty beze změn.
Hodnocení současného nevyhovujícího stavu:
a) Regionální systémy je nutné nejen převzít, ale zpřesnit na situaci mapy KN a lesnický detail. Poté
je nutné vyznačit jaké typy ekosystémů se propojují a doplnit příslušné reprezentativní komunikační
vazby na lokální úroveň (což bez širších vazeb do okolí nelze vůbec udělat!). V RBK bude nutné na křížení
HGF a MZF biotopů vložit další LBC smíšeného typu a přečíslovat kódy v RBK.
b) Na křížení "mokrých" a "suchých" lokálních systémů ES je také nutné vložit biocentra smíšeného
typu (v generelu je toto ještě uvedeno chybně - biokoridory se nesmí křížit).
c) Místy je ÚSES zbytečně zhuštěný, zvláště na sousedním k.ú. Semněvice u RBK 2031 - vše se
pak chybně projevuje i na území obce Mezholezy (zbytečná biocentra, trvale nefunkční biokoridory). Kromě
toho některé části důležitého vlhkého LBK úplně chybějí (v Generelu se tak projevují některé nekoncepční
přístupy!).
d) Vlhký biokoridor nelze totiž zastavěným územím obce Mezholezy vůbec provést - potok je
v kanalizaci a pod rozsáhlými asfaltovanými plochami! Kromě toho je tento hygrofilní biokoridor zcela chybně
propojen na mezofilní stanoviště a vůbec netvoří reprezentativní systém!!!
e) Na k.ú. Buková je docela zásadní problém s prostorovou skladbou ÚSES - na ploše 2x3,2 km
chybí jedno reprezentativní propojení (nutno vymyslet v rámci celkové koncepce s napojením na ORP
Stříbro).
V další fázi zpracování ÚP bude potřeba zapracovat relevantní podklad ve formě Plánu ÚSES. Bude
nutné zrevidovat staré obvykle chybné Generely, ale i koncepci vůči ÚSES vyšší hierarchie a až poté
vše prověřit v terénu.
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, v krajině. Sestává se ze základních skladebných částí:
z biocenter, biokoridorů a doplňujících interakčních prvků.
Biocentrum je biotop nebo centrum biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou
existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.
Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci,
avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.
Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení
základních skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do větší
vzdálenosti. Mimo to interakční prvky často umožňují trvalou existenci určitých druhů organismů, majících
menší prostorové nároky (vedle řady druhů rostlin některé druhy hmyzu, drobných hlodavců, hmyzožravců,
ptáků, obojživelníků atd.).
Je nutné vytvářet podmínky pro funkčnost vymezených skladebných částí územního systému
ekologické stability krajiny a zajistit spojitost a funkčnost prvků ÚSES, zejména ve střetu se stávající
i plánovanou dopravní infrastrukturou, vodohospodářskými zájmy, urbanizací atd. ÚSES je nezbytnou
a povinnou součástí ÚP; má příznivý vliv na zemědělské hospodaření v krajině a podporuje lepší
přístupnost/prostupnost krajiny pro člověka a migrující živé organismy i její rekreační využití. Dále je třeba
podporovat opatření pro zvyšování biodiverzity krajiny, revitalizaci vodních toků, zlepšování stavu lesních
porostů diverzifikací druhové skladby a mimoprodukční funkce krajiny.
4.7

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
V územních plánech obcí je nutno zabezpečovat ochranu zvláště chráněných území (ZCHÚ) včetně
jejich zonace a ochranných pásem. Do územních plánů je nezbytné zapracovat i návrhy na rozšíření
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stávajících ZCHÚ a návrhy na nová ZCHÚ. Stejně tak je nutno do ÚP obcí zapracovat území soustavy
NATURA 2000 – ptačí oblasti či evropsky významné lokality.
4.7.1

Zvláště chráněná území
V řešeném území se nenacházejí žádná zvláště chráněná území přírody dle §14 zákona č.114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, ani jejich ochranná pásma (národní park, chráněná krajinná
oblast, národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace, přírodní památka).
4.7.2

Ostatní chráněná území přírody
Ve správním území obce se nenachází žádný památný strom dle § 46 zákona č.114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Do řešeného území nezasahuje žádné smluvně chráněné
území (SCHÚ) dle § 39 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
Již zmíněný přírodní park Sedmihoří zasahuje do západní části řešeného území. Rozprostírá se
na hranicích tachovského a domažlického okresu, jeho rozloha je 1100 ha a byl vyhlášen Okresním Úřadem
v Domažlicích v roce 1994 (přepis 434/94 a 5/94 Vyhlášky 1.10.1994 a 27.7.1994). Navazuje
na stejnojmenný park na Tachovsku. Posláním tohoto přírodního parku je zachovat ráz krajiny s významnými
přírodními, historickými, krajinnými a estetickými hodnotami a zároveň umožnit turistické využití, rekreaci
a další hospodaření v území.
4.7.3

Významné krajinné prvky
V řešeném území se nacházejí významné krajinné prvky (VKP) ze zákona – lesy, vodní toky, rybníky
a údolní nivy dle § 3 písm. b zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění; nenachází
se zde žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Při záměru týkajícího se zásahu do VKP je třeba si vyžádat závazné stanovisko orgánu ochrany
přírody. Mezi zásahy se řadí stavby, pozemkové úpravy, změny kultury pozemků, odvodňování pozemků,
úpravy vodních toků a nádrží nebo těžba nerostů.
4.7.4

Natura 2000
Do řešeného území nezasahuje Natura 2000 dle § 3 odst.1 písm. q a r zákona č.114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Dále se zde nevyskytují území biosférické rezervace
ani geoparku (UNESCO).
4.8

OCHRANA ZPF

4.8.1

Bonitační půdně ekologické jednotky
Dominantním způsobem využívání krajiny v řešeném území je zemědělství. Ochrana ZPF se
realizuje formou vymezených bonitačních půdně ekologických jednotek (BPEJ). Hranice BPEJ budou
znázorněny v grafické části dalších fází zpracování ÚP. Ochrana ZPF se řídí částí III – Zásadami ochrany
ZPF (§ 3 zákona č.334/1992 Sb.) a částí IV (§ 5 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu) – Ochrana ZPF při územně plánovací činnosti. Dále se uplatňuje Metodický pokyn odboru ochrany
lesa a půdy OOLP/1067/96 Věstníku Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 12.6.1996 „k odnímání půdy
ze ZPF podle zákona ČNR č.334/1992 Sb.“, který zařazuje jednotlivé pětimístné kódy BPEJ, vyjadřující
kvalitativní kategorie ZPF, do pěti tříd přednosti v ochraně (I. až V.).
Využití půd v řešeném území (rozloha 1012 ha): zemědělská půda 63,7 % (645 ha), lesy 27 %
(273 ha), vodní plochy 4,3 % (43 ha), zastavěné plochy 0,8 % (8 ha) a ostatní plochy 4,2 % (43 ha)
z celkové výměry správního území obce. Z celkové výměry zemědělské půdy činí orná půda 78 % (502 ha),
TTP 21,4 % (139 ha) a zahrady 0,6 % (4 ha). Na většině plochy řešeného území se vyskytují půdy III. až
V. třídy přednosti v ochraně; půdy I. třídy přednosti v ochraně se zde nevyskytují vůbec, půdy II. třídy
přednosti v ochraně se nachází zejména v centrální části k.ú. Mezholezy u Horšovského Týna.
Řešené území spadá do zranitelné oblasti, (tzn. území, kde se vyskytují povrchové nebo podzemní
vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje
hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké
koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti
vody) dle Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., která specifikuje i používání a skladování hnojiv a statkových
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hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření s ohledem na půdně - klimatické podmínky
stanoviště.
4.8.2

Investice do půdy
Velká část zájmového území je intenzivně obhospodařována. Plochy se systematickou odvodňovací
drenáží navazují na upravené vodní toky. Některé přítoky v pramenných částech byly zatrubněny a jsou
součástí systematické drenáže. Samotná drenáž je v majetku vlastníka pozemku, kde je uložena. Trubní
vedení od profilu DN 300 a HOZ (kanály) je ve vlastnictví státu – a ve správě ZVHS České Budějovice.
Zrušením původních polních cest byl umožněn vznik rozsáhlých půdních celků bez členění mimolesních
zelení. V zájmovém území se nenachází pozemky ohrožené erozí.
4.9

OCHRANA LESNÍHO PŮDNÍHO FONDU
Lesy jsou chráněny ze zákona jako významné krajinné prvky a mají stanoveno ochranné pásmo
50m od okraje. V území se nacházejí lesy hospodářské, v severozápadní části řešeného území (u chatové
osady) pak plocha lesa zvláštního určení (předpis: ÚSPŘ/439-c/01;32c).
4.10

OCHRANNÁ PÁSMA
Ochranná (zejména orientační hygienická) pásma u vybraných ploch budou upřesněna v další fázi
zpracování ÚP.
4.11

OCHRANA ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ V ÚZEMÍ
V území se nenacházejí lokality důležité pro obranu státu, vojenské objekty s jejich ochrannými
pásmy ani významná zařízení civilní ochrany (zájmy Armády ČR, zájmy Ministerstva obrany ČR). Nejsou
zde zastoupeny ani plochy požární ochrany.

5. DALŠÍ ROZBORY
5.1

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ
V grafické části dokumentace jsou vyznačeny hranice zastavěných území, které byly důsledně
převzaty z předešlého ÚP obce Mezholezy (hranice současně zastavěného území).
Úpravy hranic zastavěných území budou předmětem další fáze zpracování ÚP.
5.2

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
V grafické části dokumentace jsou vymezeny Plochy s rozdílným způsobem využití tak, jak byly
zaznamenány během terénních průzkumů a na základě informací katastru nemovitostí. Tyto plochy jsou
definovány v intencích vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů.
Nad rámec výše definovaného využití ploch byly doplněny tyto kategorie:
- plochy neodpovídající dle KN stavu – plochy vykazující nesoulad stavu dle průzkumu v terénu
a údajů dle katastru nemovitostí - jejich přesné využití bude vyhodnoceno a stanoveno v další fázi
zpracování ÚP
5.3

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

5.3.1

Širší dopravní a územní vztahy
Zájmové území leží mimo hlavní dopravní tahy ORP Horšovský Týn, cca 13 km severně
od mezinárodního dopravního koridoru silnice I/26 (Plzeň - Domažlice - Folmava-hraniční přechod
do Německa) a cca 11 km jižně od koridoru dálnice D5. Nejbližšími dopravními komunikacemi jsou silnice II.
třídy (II/200 a II/193). Silniční dopravní obsluha řešeného území je již stabilizovaná.
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5.3.2

Silniční síť
Řešeným územím prochází pouze silnice III. třídy, propojující jednotlivá sídla. Silnice III. třídy
doplňují nadřazenou soustavu silnic, mají funkci vnějších přístupových komunikací obsluhujících území mezi
obcemi, na které jsou dále vázány komunikace místní.
Silnice III. třídy v řešeném území:
- III/19354 (Semněvice - Mezholezy - Darmyšl - Staré Sedlo)
- III/20316 (Mezholezy - Buková - Telice - Milevo - Kladruby)
- III/19340 (Buková – Velký Malahov – silnice č.193)
Výhledově je uvažováno s rekonstrukcí silnice III/19354 v úseku Semněvice- Mezholezy (plánovaná
neinvestiční akce dle mapového serveru Plzeňského kraje).
Dopravní zátěže na těchto komunikacích jsou minimální, převládá zde podíl místní dopravy.
Komunikace jsou místy ve špatném technickém stavu, nebyly však zjištěny žádné závažnější nedostatky,
které by znamenaly snížení bezpečnosti provozu.
Místní a účelové komunikace jsou vázány na zastavěné území obce s přímým kontaktem zejména
na silnice III. tříd. V současné době je zajištěn dostatečný přístup k pozemkům zemědělským, lesním
i ostatním. Některé polní cesty bude dobré obnovit v souvislosti s případným prováděním komplexních
pozemkových úprav a realizací prvků ÚSES.
5.3.3

Doprava v klidu
Obě sídla mají charakter zástavby s minimálními nároky na odstavné nebo parkovací plochy, které
lze uspokojit v rámci vlastních pozemků, u bytové zástavby v předprostorech domů. Veřejným prostorům
obecně chybí jasnější vymezení odstavných parkovacích ploch.
5.3.4

Hromadná doprava
Řešené území je napojeno na své okolí autobusovými linkami provozovanými ČSAD Autobusy
Plzeň a.s. převážně směrem do Horšovského Týna a Plzně. V území se nachází několik autobusových
zastávek, které svými docházkovými vzdálenostmi dostatečně pokrývají území jednotlivých sídel.
5.3.5

Letecká doprava
V území se nenachází plocha letiště, do severní části řešeného území však zasahuje ochranné
pásmo vojenského letiště a radiolokačního prostředku (K1).
5.3.6

Železniční síť
Řešeným územím neprochází železniční trať. Nejbližší zastávka je v Horšovském Týně, Stráži
nebo Borku. Zájmové území je v severní části nepatrně dotčeno koridorem vysokorychlostní železniční
dopravy VR1 (Nürnberg-hranice ČR-Plzeň-Praha; koridor v šířce 600 m) daným Politikou územního rozvoje
ČR a potažmo i ZÚR PK (rezerva).
5.3.7

Cesty pro pěší a cyklisty
Jihozápadní částí řešeného území prochází regionální cyklotrasa: č. 2241 Mířkov – křižovatka
Chlum – Darmyšl – Prostiboř.
Cyklostezky se v řešeném území nenachází.
V Mezholezích je při hlavní silnici vybudován jednostranný chodník, chodníky jsou dále částečně
zrealizovány v prostoru návsi, ostatní síť komunikací pro pěší není dobudována. V Bukové nejsou vymezeny
žádné chodníky.
Řešeným územím prochází značená turistická trasa Klubu českých turistů – žlutá – Horšovský Týn Sedmihoří (viz T1 dle grafické části), „přivaděč“ z Mezholez na křižovatku Chlum v Sedmihoří, která se místy
mimo řešené území shoduje s trasováním naučné stezky Sedmihoří (okruh v délce cca 10 km,
zrekonstruováno v roce 2004, provozovatel Lesy ČR, s.p. a Lesní správa Horšovský Týn).

5.4

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
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5.4.1

Odtokové poměry a vodní toky
Řešené území charakterizuje část povodí Mezholezského potoka č.1-10-01-104 včetně jeho přítoků
– Bukovského potoka č.1-10-01-105 a dalších bezejmenných přítoků. Mezholezský potok je pravostranným
přítokem říčky Úhlavky, do které vtéká u Prostiboře, a protéká zájmové území od jihu k severu podél západní
hranice řešeného území. Řešené území tedy spadá do povodí toku řeky Mže.
Mezholezský potok je částečně upravený vodní tok, který pramení v katastru sousední obce Mířkov,
celá jeho pramenná část včetně přítoků prochází lesními pozemky přírodního parku Sedmihoří. Potok a jeho
bezejmenný přítok jsou v úseku před Mezholezským rybníkem upraveny. Mimo lesní pozemky je do potoka
zaústěna i systematická drenáž sousedních pozemků. Pod Mezholezským rybníkem je tok neupraven.
Jedná se o tok ve správě Lesů ČR.
Přítoky Mezholezského potoka od hranic řešeného území:
- pravostranný přítok (Horný luh) - jedná se zčásti o upravená koryta vedoucí od Semněvic
a Ostromeče nejprve v luční trati, dále mezi lesem a ornou půdou, který se dále kříží se silnicí Mezholezy Semněvice, kde je před křížením zatrubněn. Nad silnicí je tok veden jako otevřené koryto se sporadickou
doprovodnou zelení. Vodní tok odvádí i drenážní vody z navazujících pozemků.
- levostranný bezejmenný přítok - jedná se o koryto vedoucí mezi lesem a ornou půdou, které
odvádí i drenážní vody z navazujících pozemků,
- pravostranný bezejmenný přítok ústící do Mezholezského rybníka - krátký přítok směrem
od Mezholez,
- pravostranný bezejmenný přítok ústící do Mezholezského rybníka - přítok od Mezholez - vede z lesa
dále jako upravené koryto polní tratí prakticky bez doprovodné až do návesní nádrže,
- pravostranný bezejmenný přítok ústící do Mezholezského rybníka - zatrubněný přítok v polní trati,
dále otevřené neupravené koryto v lesním pozemku,
- levostranný bezejmenný přítok - otevřené neupravené koryto v lesním pozemku,
- pravostranný přítok ústící do Mezholezského rybníka - Bukovský potok - upravené otevřené koryto
takřka bez doprovodné zeleně, po jehož pravé straně jsou pozemky zorněny až ke korytu a z části
odvodněny, levostranné pozemky jsou zatravněny,
- pravostranný přítok Bukovského potoka – vedoucí nejprve polní tratí jako upravené otevřené koryto
a dále je zatrubněno až k Bukové v rámci systematické drenáže včetně jeho přítoků,
- levostranný přítok – pod rybníkem – nemá trvalé průtoky.
Bukovský potok je ve správě Povodí Vltavy.
Odvedení srážkových vod z území nečiní celkově po většinu roku větší potíže vzhledem k poloze
zastavěných částí území, dobré retenční schopnosti terénu a vzhledem k existenci přirozených recipientů.
5.4.2

Protipovodňová ochrana
Zájmové území není výrazně ohroženo při průchodu velkých vod. Určité nebezpečí je v povodí
Mezholezského rybníka. Bezejmenné přítoky včetně Bukovského potoka jsou převážně upravené a byly
v pramenné části pod Bukovou zatrubněny v rámci systematické odvodnění v lučních tratích.
U vodních toků, kde jsou pozemky zorněny až ke břehům, by bylo vhodné vytvořit kolem nich trvale
zatravněné pásy (v pruzích 3 – 10 m na každou stranu od osy). Tím by vznikly „údolní nivy“, kde by mohlo
docházet k rozlivu při velkých průtocích, a došlo by též k rozdělení rozlehlých bloků zemědělské půdy.
Zároveň by mohlo dojít k budování tůní, nebo je možné provést rozvlnění trasy koryta s případným
doplněním o solitérní nebo skupinovou výsadbu stávající doprovodné zeleně.
Ochrana proti potenciálním povodním se musí v první řadě zaměřit na zvýšení přirozené retence
v krajině, zpomalující odtok z povodí, v druhé řadě na drobné retenční stavby (malé vodní nádrže, poldry,
zasakovací pásy a příkopy apod.) a až v nejnutnějších případech na inženýrsko-technická řešení
zpevňování a ohrazování břehů.
5.4.3

-

Vodní plochy
Vodní plochy zaujímají celkem 4,3 % rozlohy správního území obce Mezholezy.
V k.ú. Mezholezy u Horšovského Týna se nachází tyto vodní plochy:
Mezholezský rybník - vodní plocha - rybník - č.parc. 1808 - 38,6200 ha - vlastník Klatovské rybářství
- správa a.s. (největší rybník v domažlickém okresu)
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-

-

vodní plocha - vodní nádrž umělá - č. parc. 752 - 0,2487 ha - vlastník SJM Faist Stanislav a Faistová
Hana
vodní plocha - vodní nádrž umělá (v obci) - č.parc. 18 - 0,1781 ha - vlastník Obec Mezholezy
vodní plocha - vodní nádrž umělá (v zem.areálu) - č.parc. 1994 - 0,0211 ha - vlastník Farm Líšťany
s.r.o.
V k.ú. Buková u Semněvic se nachází tyto vodní plochy:
vodní plocha - vodní nádrž umělá (v sídle) - č.parc. 14 - 0,1581 ha - vlastník Obec Mezholezy
ostatní plocha (u silnice) - č.parc. 221 - 0,0773 ha – v katastru není vedena jako vodní plocha vlastník Obec Mezholezy
vodní plocha - vodní nádrž umělá - č.parc. 736 - 0,1531 ha - vlastník Obec Mezholezy
vodní plocha - zamokřená plocha - č.parc. 682 - 0,1550 ha - vlastník Obec Mezholezy

5.4.4

Zásobování pitnou vodou
Obec Mezholezy není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu.
43 % obyvatel používá ke svému zásobení domovní studny (lokální podzemní zdroje) a dvě obecní studny
(užitková voda). 57 % obyvatel obce je zásobeno z vodovodu ZD Mezholezy. V nejbližším časovém
horizontu se systém zásobení obce Mezholezy nebude zásadně měnit.
Místní část Buková není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu.
Obyvatelé používají ke svému zásobení domovní studny. Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším
investičním nákladům na realizaci vodovodu je předpokládáno i do budoucnosti zásobování z individuálních
zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat
platným předpisům, kterými se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu
vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.
Nouzové zásobování - Mezholezy:
Pitnou vodou - cisterny z Horšovského Týna (cca 13 km)
Užitkovou vodou - Mezholezský rybník
Nouzové zásobování - Buková:
Pitnou vodou - balená voda z Horšovského Týna (cca 15 km)
Užitkovou vodou - požární nádrž

5.4.5

Zásobování požární vodou
Na území obcí, kde není veřejný vodovod nejsou zdroje požární vody, které odpovídají požadavkům
ČSN 730873 a ČSN 736639. Za ztížených podmínek lze využít k hašení požárů tyto zdroje: Mezholezský
rybník a nádrž v obci Mezholezy, v Bukové také nádrž na návsi.
5.4.6

Kanalizace a čištění odpadních vod
Část rodinných domů v Mezholezích je napojena na veřejnou kanalizaci v majetku obce, která se
dělí na 3 samostatné sběrače s vlastními výustmi do bezejmenného přítoku Mezholezského potoka. Část
rodinných domů odvádí odpadní vody ze septiků mimo kanalizaci (na vlastní pozemek, přímo do vodního
toku nebo bezejmenných přítoků apod.). Zbytek rodinných domů vlastní žumpy, vyvážecí jímky, které
pravidelně vyváží nebo udržuje suchá WC.
Odpadní vody z obce, včetně vod srážkových, jsou gravitačně odváděny stokovou sítí do přítoku
Mezholezského rybníka, který je hlavním recipientem a není významným vodním tokem dle vyhlášky
č. 470/2001 Sb.
Většina odpadních vod z objektů občanské vybavenosti a domácností jsou spolu se srážkovými
vodami gravitačně odváděny veřejnou stokovou sítí. Touto sítí je odváděna voda do bezejmenného přítoku
Mezholezského potoka. Celková délka stokové sítě je 1,4 km.
Obec Mezholezy má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je, po předčištění
v septicích nebo v domovních ČOV, napojeno cca 87 % obyvatel obce. Kanalizace, která je ve správě obce,
má celkovou délku cca 550 m. Počátky budování stokové sítě v jižní části obce lze datovat do 50.let
minulého století. Vybudována je převážně z betonových trub DN 400 a DN 500, v různých časových
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obdobích, místy mělce uložená, nedostatečně těsněná a svým provedením nevyhovuje současným normám.
Tato kanalizace odvádí i extravilánové vody z bezejmenného přítoku do Mezholezského rybníka.
Od cca 2 % obyvatel jsou odpadní vody odváděny, po předčištění v septicích, přímo do vodoteče.
Odpadní vody od 8 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní a jiné
pozemky. Jednotná kanalizace odvádí dešťové vody do recipientu. Vlastní stoková síť je tvořena 2 větvemi
se schválenými volnými výustmi:
- Stoka A - začíná volnou výustí V1 DN 500 do bezejmenného přítoku Mezholezského rybníka.
Prochází středem obce a z části odvádí i povrchové vody z bezejmenného přítoku Mezholezského
potoka.
- Stoka B - začíná volnou výustí V2 do bezejmenného toku zaústěného do rybníka a zahrnuje jižní
a střední část obce. Je rozdělena do dvou větví profilu DN 400.
S ohledem na velikost obce Mezholezy a vzhledem k tomu, že obec leží ve III. ochranném pásmu
povrchového zdroje na řece Úhlavce v Kladrubech, a že k zásobování pitnou vodou budou i v budoucnu
pro větší část obce využívány místní podzemní zdroje, není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu
odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových
akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. Do roku 2015 je uvažováno s řešením, podle kterého
veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod
obce Velký Malahov. Stávající čistírna odpadních vod ZD Mezholezy, jejíž odtok je zaústěn do recipientu,
bude ponechána v provozu.
Část rodinných domů v sídle Buková je napojena na veřejnou kanalizaci v majetku obce, která
zahrnuje dva větší sběrače A a B zaústěné do bezejmenného přítoku Bukovského potoka a má jedno
schválené volné výustění do tohoto toku. Zbytek rodinných domů vlastní žumpy, vyvážecí jímky, které
pravidelně vyváží nebo udržuje suchá WC. Produkované odpadní vody z obce jsou splaškového charakteru,
prakticky bez vlivu průmyslových - technologických odpadních vod. Koncentrační rozdíly u jednotlivých
producentů jsou nevýznamné. Soustavné vzorkování je vzhledem k technickému stavu současně
provozované kanalizace prakticky nemožné.
Odpadní vody z obce včetně vod srážkových a extravilánových z bezejmenného přítoku Bukovského
potoka jsou gravitačně odváděny stokovou sítí zpět do bezejmenného přítoku Bukovského potoka, který je
hlavním recipientem a není významným vodním tokem dle vyhlášky č. 470/2001 Sb. Většina odpadních vod
z domácností je spolu se srážkovými vodami a vodami z toku gravitačně odváděna veřejnou stokovou sítí.
Touto sítí je odváděna voda bezejmenného přítoku Bukovského potoka. Celková délka stokové sítě je 0,60
km.
Obec Buková má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je, po předčištění
v septicích nebo v domovních ČOV, napojeno cca 95 % obyvatel obce. Kanalizace je ve správě obce.
Počátky budování stokové sítě lze datovat do 50.let minulého století. Vybudována je převážně z betonových
trub DN 400 a DN 500, v různých časových obdobích, místy mělce uložená, nedostatečně těsněná a svým
provedením nevyhovuje současným normám. Tato kanalizace odvádí i vody z bezejmenného přítoku
Bukovského potoka. Odpadní vody od 5 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy
na polní a jiné pozemky. Stoková síť je tvořena hlavní větví, do které je zaústěn i bezejmenný přítok
Bukovského potoka, a dvěma větvemi A + B. Stavebně je obecní kanalizace ukončena jednou volnou výustí
do bezejmenného přítoku Bukovského potoka. V sídle je cca 15 domovních přípojek na veřejnou kanalizaci
o celkové délce 200 m.
S ohledem na velikost místní části Buková a vzhledem k tomu, že sídlo leží ve III. ochranném pásmu
povrchového zdroje na řece Úhlavce v Kladrubech, a že k zásobování pitnou vodou budou i v budoucnu
využívány místní podzemní zdroje, není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod
a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních
jímek pro zachycování odpadních vod.
Do roku 2015 je uvažováno s řešením, podle kterého veškeré odpadní vody akumulované
v bezodtokových jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod města Staňkov. Dešťové vody budou
i nadále odváděny stávající kanalizací.
Významní producenti odpadních vod v území:
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-

Farm Líšťany s.r.o. - ZD Mezholezy - vyvážecí jímky, sociální zařízení napojeno na vlastní ČOV,
napojenou na stávající veřejnou kanalizaci.

5.4.7

Zásobování plynem a teplem
V současné době není řešené území plošně plynofikováno, sídla nejsou zásobena potrubním
plynem. Do řešeného území nezasahují žádná bezpečnostní ani ochranná pásma plynovodu.
V území nejsou žádné významné zdroje tepla. Způsob vytápění bude i do budoucna řešen
individuálně s preferencí technicky vyspělejších a ekologicky šetrnějších způsobů spalování (dřevo,
biomasa, tepelná čerpadla, solární systémy, propan-butan ze zásobníků).

5.4.8 Zásobování elektrickou energií
Vedení VVN
Severní částí zájmového území prochází vedení VVN 400 kV.
Distribuční vedení VN a NN
Zájmové území je standardně napájeno nadzemním vedením VN 22 kV. Jednotlivá vedení jsou
průběžně opravována a rekonstruována tak, aby byla udržena potřebná provozní spolehlivost dodávky
elektrické energie odběratelům. V řešeném území se nachází tyto trafostanice 22/0,4 kV:
Mezholezy u Horšovského Týna - Obec (DTS stožárová, vlastník ČEZ Distribuce, a.s.) … OP 30 m
Mezholezy u Horšovského Týna - ZD (DTS stožárová, vlastník ČEZ Distribuce, a.s.) … OP 30 m
Mezholezy u Horšovského Týna - koupaliště (DTS stožárová, ČEZ Distribuce, a.s.) … OP 30 m
Buková u Semněvic – Obec (DTS stožárová, vlastník ČEZ Distribuce, a.s.) … OP 30 m
Distribuční síť NN v obci je převážně v nadzemním provedení.
Veřejné osvětlení je provedeno výbojkovými svítidly osazenými na stožárech, intenzita osvětlení je
však místy nedostatečná. V obci je rozveden nadzemním vedením na stožárech NN místní rozhlas, který je
funkční.
5.4.9

Datové, elektronické sítě, telekomunikace
Zabezpečení řešeného území telekomunikačními a datovými službami představuje vzhledem k jejich
důležitosti pro rozšiřování potřebných ekonomických aktivit i pro prosté zabezpečení standardních služeb
pro rezidenty velký význam. Řešeným územím neprochází radioreléové trasy, neprocházejí tudy dálkové
telekomunikační kabely. Nevyskytuje se zde vysílač mobilních operátorů.
Telefonní rozvody jsou kabelové. Síť je v relativně dobrém technickém stavu a její kapacita je
dostačující. V současné době se v řešeném území neplánuje žádná větší investiční akce.
5.5

HYGIENA PROSTŘEDÍ

5.5.1

Ovzduší, hluk a vibrace
Zdrojem znečištění ovzduší, hluku a vibrací v území je provoz vázaný na výrobu zemědělského
družstva Farm Líšťany s.r.o. - ZD se sídlem v Mezholezích (rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou
výrobou - smíšené hospodářství). Celková kvalita ovzduší však není zhoršená vzhledem k imisním limitům
pro ochranu zdraví.
5.5.2

Staré ekologické zátěže
V řešeném území se nenachází evidované kontaminované místo, pouze území ekologického rizika –
čerpací stanice PHM Farm Líšťany (v areálu ZD Mezholezy).
5.5.3

Nakládání s odpady
V řešeném území nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpadů. Černé skládky odpadu
nebyly při terénních průzkumech zaznamenány.
Likvidace odpadu probíhá standardně, komunální odpad je sbírán a odvážen odbornou firmou
na skládku mimo řešené území (skládka Lazce). Probíhá sběr všech složek (komunální, separovaný,
objemový, nebezpečný). Obec má vypracovanou obecně závaznou vyhlášku o nakládání s komunálním
odpadem, která je závazná pro všechny obyvatele správního území.
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V současné době není v řešeném území provozováno žádné zařízení pro nakládání s odpady,
tj. není zde zařízení pro skládkování odpadů (skládka), zahlazování důlních prostor a složiště, zařízení
na recyklaci odpadů nebo autovrakoviště.

6. ZÁMĚRY A NÁMĚTY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ
URČENÍ OKRUHŮ A TÉMAT K ŘEŠENÍ V ÚP:
-

pořízení nového ÚP obce do 31.12.2015
vyhodnocení aktuální naplněnosti a potřebnosti dalších zastavitelných ploch / prioritní využití
(respektování) zastavitelných ploch pro bydlení vymezených předchozím ÚP
2
umírněný rozvoj ploch pro bydlení v návaznosti na zastavěné území do 15.000 m , event. plochy
přestavby
obecně rozvoj ploch pro výrobu včetně možností rozšíření stávajícího zemědělského družstva
obecně rozvoj ploch pro rekreaci (s výjimkou chatové osady)
prověřit možnosti obnovení vazby mezi návsí a břehem Mezholezského rybníka
doplnění značených cyklotras
návrh výsadby ochranné zeleně kolem zemědělského areálu v Mezholezích
revitalizace upravených vodních toků a ploch (zrušení zatrubnění, úpravy koryt regulovaných
vodních toků s případným dobudováním malých vodních nádrží, atd.)
návrh realizace ochranných zatravněných pásů při březích vodních toků
prověřit možnosti úprav veřejných prostranství a parteru v rámci sídel

Za prioritu pro fázi návrhu ÚP lze považovat rehabilitaci a doplnění stávající urbanistické struktury
v původní stopě a její dílčí rozvoj v logice a měřítku venkovského osídlení a vždy v návaznosti na zastavěné
území. Obec v posledních letech spíše stagnuje, k čemuž přispívá nepříznivá věková struktura, počet
obyvatel v posledních letech mírně klesá, cílem by měla být hlavně stabilizace.
Možnosti rozvoje obce je dále možné vidět především v souvislosti s rozvojem různých forem
bydlení, podnikání (viz zdejší relativně vysoký počet podnikajících subjektů) a občanské vybavenosti,
s využitím kvalit území spočívajících zejména v existenci kvalitního přírodního zázemí tak, aby v budoucnu
nedocházelo k odlivu obyvatelstva, nezájmu o ekonomické aktivity či obecně ke stagnaci území.
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