MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor výstavby a životního prostředí
Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Část č. 1
SWOT analýza 08 – ORP &epomuk

Tel.: 371 51 97 30

e-mail: jiri.levy@urad-nepomuk.cz

www.urad-nepomuk.cz

-1-

SWOT analýza 08 – ORP &epomuk
1. Horninové prostředí a geologie

Silné stránky

Slabé stránky

konsolidované horninové prostředí s velmi
nízkou seismickou aktivitou

výskyt radonu, komplikace při výstavbě
nevýznamné nerostné suroviny

malá náchylnost k sesuvům
minimální výskyt poddolovaných území

možnost vodní eroze ve svažitém terénu a na
plochách orné půdy
možnost vodní eroze na zorněných plochách
v záplavovém území vodních toků

Příležitosti

Hrozby

snížení intenzity denudace a rýhové eroze
pomocí dělících prvků v plochách ZPF

odnos zvětralin a svrchních půdních profilů

možnost lokální těžby nevyhrazených
surovin
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nevhodné využití horninového prostředí
(např.skládky odpadků)
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2. Vodní režim

Silné stránky

Slabé stránky

relativně dobrá retenční schopnost celého
území ORP

nižší retenční schopnost krajiny na plochách
orné půdy

velké zastoupení vodních toků a vodních
ploch včetně rybniční soustavy mezi obcemi
Bezděkov, Nezdřev a Hradiště, potoce Víska
a Lomnice

místní záplavy při intenzivních deštích
vodní eroze zejména na plochách orné půdy
zástavba v zátopových územích

malebné, málo narušené životní prostředí
podél Úslavy, potoků a vodních ploch

snižující se hladina spodní vody pro
zásobování obyvatel pitnou vodou

četnost mokřadů a litorálních pásem rybníků
meandrující řeka Úslava, meandrující potok
Myslívský, Víska, Lomnice
velký podíl zatravněných záplavových území
kol řeky Úslavy a kol většiny vodotečí

rozsáhlé meliorované pozemky zemědělské
půdy
zavážení části zátopových území inertním
materiálem

možnost využití rozlivů v krajině při
povodních

znečištění odpadních vod v území ORP
mimo převážné části Nepomuku, Dvorce,
Kasejovic, Oselců a jednotlivých domovních
ČOV

Příležitosti

Hrozby

další zvýšení retenční schopnosti krajiny
racionálním hospodařením na zemědělské
půdě

soustředěný odtok vod z ploch orné půdy na
středně svažitém terénu

další zvýšení retenční schopnosti krajiny
zvyšováním podílu trvalých travních ploch,
lesa a zeleně, zakládáním zatravňovacích
pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve
zvodnělých terenních úžlabích

suchá období a následné přívalové deště,
které krátkodobými ale rychlými povodněmi
ohrožují záplavová území Úslavy a většiny
potoků

dozalučnění pozemků v záplavových území
řeky Úslavy a potoků v území ORP
otevření zatrubněných vodotečí (např. mezi
obcemi Záhorčičky a Hradiště, v západní
části k.ú. Srby nad železniční tratí)
realizace centrálních i domovních ČOV
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3. Hygiena životního prostředí

Silné stránky

Slabé stránky

relativně čisté životní prostředí celého území
ORP, málo zatížené lidskou činností

vyšší zátěž kvality ovzduší a hlučnost v okolí
komunikace Plzeň- České Budějovice
v důsledku nárůstu zejména tranzitní dopravy

šetrná, životní prostředí nezatěžující
průmyslová výroba a drobné živnostenské
provozovny
snižování pachů z provozu živočišné výroby
rozšiřováním pastevního chovu
absence velkých znečišťovatelů ovzduší
v celé ORP

neřízené skládky odpadků
spalování fosilních paliv a plastových
odpadků v RD
protékání některých septiků do
odvodňovacích příkopů případně vsakování
nepředčištěných odpadních vod z žump

zlepšování čištění odpadních vod
rozšiřováním kanalizačních řadů v obcích
Nepomuk, Kasejovice, Oselce a domovních
ČOV v jednotlivých obcích

prašnost ze zemědělské činnosti na ZPF
v blízkosti obytné zástavby

Příležitosti

Hrozby

zřizování obecních vodovodů

další zvyšování silniční, především tranzitní
přepravy

zřizování centrálních ČOV
ozeleňování zemědělských a průmyslových
areálů

zvýšené používání neekologických paliv
z důvodu zvyšování cen paliv a energií
radonové riziko

výstavba silničních obchvatů přednostně
v Měcholupech, Nepomuku a Kasejovicích
rozšiřování třídění komunálního odpadu
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4. Ochrana přírody a krajiny

Silné stránky

Slabé stránky

zachovalý krajinný ráz na celém území ORP

chybějící ozelenění téměř všech
zemědělských a výrobních areálů

existence rozsáhlých přírodních parků
Buková Hora – Chýlava, Plánický hřeben –
Kákov, Pod Štědrým, Brdy

rozsáhlé chatové kolonie v údolní nivě
Úslavy

existence národní přírodní rezervace
Chejlava, přírodních rezervací Faimanovy
skály – Klenky, Chynínské buky, Polánecký
mokřad, přírodních památek V Oulištích,
Novoveská draha, Vojovická draha, Bouřidla
existence návrhu pěti evropsky významných
lokalit Průhonský rybník, Maňovický rybník,
V Úličkách, Chejlava, Prameniště
Přešínského potoka
existence registrovaných krajinných prvků
v k.ú. Radochovy, Vojovice, Nové Vsi u
Nepomuka a Mladý Smolivec
existence 12 památných stromů
až na výjimky funkční nadregionální,
regionální i místní územní systém ekologické
stability
vodní tok řeky Úslavy, množství potoků
(např. Čížkovský, Myslívský, Víska, Bílý,
Mítovský, Lomnice, Přebudovský), rybniční
soustava kol Nezdřeva, četné vodní plochy
(např. rybník Široký, Strašil, Jamský,
Jednota, Dvorecký, Mohelnický, Vísecký,
Kladrubský, Životický, Labuť, Žižkovský)
návaznost či malá vzdálenost sídel od lesních
masivů
absence ekologických zátěží
hodnotné krajinné dominanty a veduty
(dominanta zámku Zelená Hora , veduta
zalesněného hřebene SZ od Podhůří, veduta
zalesněného kopce Štědrý, veduta hřebene
Z Železného Újezdu, veduta zalesněného
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hřebene J Prádla a Novotníků, veduta
hřebene V korunách SZ Žinkov, veduta
hřebene Chroustov Z Jarova, veduta hřebene
J Milče

Příležitosti

Hrozby

ozelenění zemědělských i průmyslových
areálů

snaha o umisťování větrných elektráren a
dalších energetických zařízení v rozporu
s uchováním rázu krajiny v předhůří Brd obcí
Čížkov, Mladý Smolivec a Kasejovice

zvýšení prostupnosti krajiny obnovou
původních polních cest
vyčištění koryt vodotečí a odbahnění rybníků
dokončení místního systému ekologické
stability a realizace funkčních prvků ÚSES
doplnění veřejné zeleně
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rozšiřování chatových kolonií mimo dnes
vymezené lokality a snaha o zastavování
exponovaných míst rekreačními objekty
ekologická nestabilita
umisťování atypických staveb narušujících
krajinný ráz
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5. Zemědělský PF a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Silné stránky

Slabé stránky

tradice zemědělství v území, nízká cena ZPF

půda průměrné kvality

lesní porosty na třetině území ORP

nešetrné hospodaření na půdě v závislosti na
expozici terénu

existence fungujících moderních
zemědělských podniků (např. v obci Mladý
Smolivec či Milči)
až na výjimky obhospodařování všech ploch
ZPF

neexistence ekologického hospodaření
nízké zastoupení původně geografických
druhů listnatých dřevin ve většině lesních
porostů na území ORP

relativně vysoké procento zalučnění
pozemků v celém území ORP
Příležitosti

Hrozby

realizace komplexních pozemkových úprav

zvýšené riziko lesních kalamit z důvodu
extrémních výkyvů počasí a nedostatečného
zastoupení listnáčů

podpora orientace zemědělství na tvorbu a
ochranu krajiny
využití dotací na obnovu pastevního způsobu
hospodaření na ZPF
využití dotací na nové zalesňování pozemků
zatravnění vybraných pozemků v
záplavovém území a na exponovaných
pozemcích
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půdní eroze na orné půdě zejména
v exponovaném terénu
rozorávání dříve zalučněných pozemků při
zvyšování cen některých zemědělských
plodin a při případném nárůstu zájmu o
ornou půdu
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6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura

Silné stránky

Slabé stránky

existence obecních vodovodů v obcích
Vrčeň, Mohelnice, Újezd u Kasejovic,
Prádlo, Novotníky, Oselce, Kotouň, Nová
ves u Horažďovic, Nepomuk, Dvorec, Mladý
Smolivec, Starý Smolivec, Budislavice
Dožice, Mileč, Maňovice, Kasejovice,
Chloumek u Kasejovic, Polánka u Kasejovic,
Řesanice, Čečovice, Železný Újezd a
Chynín

nedokončená nebo zcela chybějící kanalizace
s ukončením na obecní ČOV s následkem
znečišťování toků i podzemních vod

záměr na vybudování sběrného dvora
v Nepomuku k třídění odpadu

chybějící obecní vodovody v řadě obcí
chybějící plynofikace v řadě obcí
úrovňové silniční křížení s železniční tratí
Plzeň – České Budějovice v obci Srby a
Nepomuk

existence obecních čističek odpadních vod
v obci Nepomuk, Kasejovice a Oselce
plynofikovány jsou obce Březí, Čečovice,
Čížkov, Kasejovice, Klášter, Klikaříc,
Kokořov, Kotouň, Kozlovice, Kramolín,
Měcholupy, Nepomuk, Neurazy, Nová Ves u
Nepomuka, Novotníky, Prádlo, Přešín,
Sedliště, Soběsuky, Vojovice, Vrčeň,
Zahrádka, Železný Újezd a Žinkovy
relativně dobrá dopravní dostupnost všech
obcí se sídlem ORP Nepomuk a Plzní
existence hlavního železničního tahu Plzeň –
České Budějovice i regionální železnice
Nepomuk – Blatná
dostatečně kapacitní telekomunikační vedení
dostatečně kapacitní elektrická rozvodná síť
Příležitosti

Hrozby

vyřešení zásobování obcí či jejich částí
pitnou vodou zřízením či rozšiřováním
obecních vodovodů

nerealizování silničních obchvatů obcí
Měcholupy, Nepomuk a Kasejovice

vyřešení čištění odpadních vod zřízením
obecních kanalizací včetně ČOV
realizace silničních obchvatů komunikace
II.tř. Plzeň – České Budějovice u obcí
Měcholupy, Nepomuk a Kasejovice
Tel.: 371 51 97 30

nerealizování úprav železniční trati Plzeň –
České Budějovice s cílem zvýšení
průchodnosti
nedostatečná připravenost projektů
infrastruktury pro dotační žádosti EU
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realizace mimoúrovňového křížení
komunikací s železnicí Plzeň – České
Budějovice v Srbech a Nepomuku
vyšší využití stávající železniční dopravy
zvýšení a zahuštění sítě cyklostezek
využití dotačních titulů z programu EU na
zlepšení veřejné infrastruktury

nedostatek vlastních finančních prostředků
obcí na rozvoj infrastruktury
přetížení hlavní komunikace II.tř. Plzeň –
České Budějovice i místních komunikací
tranzitní dopravou
nedostatek pitné vody v některých částech
obcí případně ponechání stávajícího stavu
zásobování pitnou vodou
nerealizování kanalizačních systémů
zakončených obecními ČOV
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7. Sociodemografické podmínky
Silné stránky

Slabé stránky

relativní blízkost vzdělávacích institucí
včetně středního i vysokého školství
(Blovice, Klatovy, Blatná, Plzeň)

nižší ekonomický potenciál obyvatelstva

relativně nízká nezaměstnanost
relativní blízká dostupnost zdravotní péče
(Nepomuk, Blovice, Klatovy, Plzeň) a
sociální včetně DPS(Nepomuk, Žinkovy)
oživení společenského života sezónním
nárůstem obyvatel chalup a chat

menší dostatek pracovních příležitostí
v regionu jak pro běžnou, tak především pro
vzdělanější strukturu obyvatel – lidé dojíždí
za prací do Blatné, Blovic, Klatov a Plzně)
mimo SOŠ v Oselcích neexistence středního
školství
obecný trend snižování počtu dětí v rodinách
a s tím související stárnutí obyvatel celého
regionu

existence ORP v Nepomuku
fungující společenský a spolkový život
v obcích (např. hasiči, sportovní oddíly,
fotokroužky, automotoklub)

v mnoha obcích problematické fungování
prodejen smíšeného zboží
zánik obecních škol v důsledku nedostatku
školáků

množství kulturních zařízení
vyšší index stáří oproti celostátnímu průměru
příznivé rekreační možnosti
Příležitosti

Hrozby

pracovní příležitosti ve službách a cestovním
ruchu

konflikty starousedlíků s „náplavami“
pramenící z odlišného způsobu života

pracovní příležitosti s rozvojem středního
podnikání a prům.zóny v Nepomuku

nárůst kriminality nepracujících mladých lidí
včetně imigrantů

vytvářením vhodných podmínek pro bytovou
výstavbu umožnit setrvání mladých obyvatel
v obcích včetně migrace obyvatel do
„střediskových“ Kasejovic, Žinkov a
Nepomuka

pokračování trendu stárnutí obyvatelstva a
odchodu mladších obyvatel do větších sídel
zvyšování tlaku seniorů na bydlení v domech
s pečovatelskou službou

rozvoj sociální péče s podporou kraje
využití turistického potenciálu celého území
Nepomucka
rozvoj sítě obchodu a služeb
rozvoj volnočasových aktivit

rozvoj středního školství
Tel.: 371 51 97 30
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8. Bydlení

Silné stránky

Slabé stránky

převaha bydlení v rodinných domech se
zahradou

chátrající a neobydlené domy

zájem o trvalé bydlení v celém území ORP,
především v Nepomuku, Kasejovicích,
Železném Újezdě a Žinkovech

pro část obydleného území zátěž tranzitní
dopravou
přeměna objektů trvalého bydlení v původní
zástavbě obcí na rekreační objekty

zájem o rekreační bydlení
nedostatek „startovacích“ bytů pro mladé
Příležitosti

Hrozby

zkvalitňování úrovně bydlení
rekonstrukcemi, přístavbami apod.

pokračování trendu přeměny původní obytné
zástavby obce na rekreační bydlení

vytvoření dostatku vhodných stavebních
parcel

nevhodné záměry investorů na výstavbu
alternativních zdrojů elektrické energie

záchrana neobydlených domů k novému
trvalému či rekreačnímu bydlení

změna demografické struktury

možnost výstavby bytů a domů s
pečovatelskou službou
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9. Rekreace

Silné stránky

Slabé stránky

kvalitní rekreační prostředí v celém území
ORP

omezené ubytovací možnosti

možnost využívání okolí řeky Úslavy a
okrajů lesů k rekreaci
hustá síť turistických i cyklistických tras
existence infocentra v Nepomuku
existence letních kin v Neurazech a
Nepomuku

omezená nabídka doplňkových sportovních a
turistických aktivit
živelný rozvoj zahrádkářských objektů uvnitř
i na okraji obcí
neexistence sportovního centra, které by
odpovídalo současné poptávce po nových
sportovních aktivitách

existence kulturních objektů, fotbalových
hřišť či sportovních plácků např.
v Nepomuku, Dvorci, Žinkovech, Neurazech,
Klášteře, Srbech, Sedlišti, Oselcích, Čížkově,
Milči, Záhoří
existence kempu u Nového rybníka v k.ú.
Nepomuk
existence veřejně přístupné telekomunikační
rozhledny v Železném Újezdě
fungující sportovní oddíly (fotbalové,
tenisový) a společenské spolky (hasičské,
foto)
Příležitosti

Hrozby

podpora podnikáni vedoucí k obnově a
rozšíření turistických možností

zánik sportovní činnosti především
v menších obcích pasivitou místních
obyvatel

další zvyšování informovanosti veřejnosti o
možnostech sportovního i kulturního vyžití
rozšíření nabídky ubytování, sportovního a
kulturního vyžití

vznik nových objektů či lokalit individuální
rekreace v nevhodných místech z hlediska
ochrany přírody a krajiny

zajištění dalších a rozšíření stávajících
sportovních areálů, rekreačních ploch a
dětských hřišť
vyčištění některých rybníků a úseků řeky
Úslavy k obnovení přírodního koupání
Tel.: 371 51 97 30
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využití zámků Žinkovy a Zelená Hora
k turistickým účelům
více zatraktivnit některá historická místa pro
cestovní ruch (např. židovská synagoga a
hřbitov v Kasejovicích)
využití a další rozvoj tradice sv. Jana
Nepomuckého
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10. Hospodářské podmínky

Silné stránky

Slabé stránky

fungující tradiční zemědělská výroba a s tím
související údržba krajiny v celém regionu
ORP

nedostatečná nabídka pracovních příležitostí
v celém ORP a s tím související snaha o
trvalou migraci do jiných regionů

poměrná blízkost měst s pracovními
příležitostmi (Plzeň, Klatovy, Blatná,
Blovice, Horažďovice)

nižší příjmová úroveň zaměstnanců a s tím
související snaha o migraci

různorodý potenciál pracovních schopností
obyvatelstva daný historickým vývojem

celé území ORP není bezprostředně napojeno
na dálniční síť

existující plochy pro rozvoj výrobní činnosti
Příležitosti

Hrozby

zaplnit průmyslovou zónu Dvorec podniky s
průmyslovou výrobou nezatěžující životní
prostředí

snižující se produkce zemědělských komodit
v souvislosti s celostátním trendem a s tím
související nedostatek pracovních příležitostí

stabilizovat nové plochy v celém území
ORP pro podnikatelskou činnost

stárnoucí struktura obyvatelstva z důvodu
nedostatečných pracovních příležitostí

podpora malého a středního podnikání

rozvoj hlučné řemeslné výroby v lokalitách
zástavby a tím ohrožování podmínek pro
klidné bydlení

využití opuštěných zemědělských areálů pro
podnikatelské aktivity
nové způsoby využití historických budov
zámků Žinkovy a Zelená Hora k turistickokomerčním účelům
větší propagace regionu a jeho atraktivnosti
pro rekreaci a cestovní ruch

Tato SWOT analýza byla vypracována k 21.10.2008 a k jejímu vypracování byly využity i Zásady
územního rozvoje Plzeňského kraje.
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1 b) Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území
1. Charakteristika Nepomucka
Území ORP Nepomuk (dále jen Nepomucko) je venkovským zemědělsko-průmyslovým
regionem okresu Plzeň – jih, vzdálené od krajského centra Plzně cca 30 km.Také
vzdálenost od větších měst jako jsou Klatovy, Blatná, Horažďovice či Blovice je do 30 km.
Na Nepomucku
je relativně zachované přírodní prostředí, což vytváří příznivé
předpoklady pro rekreaci. Plocha lesa dosahuje cca 33 % plochy regionu. Z této tvoří
podstatný podíl lesní komplexy čtyř přírodních parků Brdy, Pod Štědrým, Buková hora –
Chýlava a Plánický hřeben – Kákov. V území se nachází osm přírodních rezervací či
památek a na evropsky významnou lokalitu jsou navržena čtyři území. Absence větších
průmyslových podniků a vysoký podíl plynofikace obcí se odráží ve velmi dobré kvalitě
ovzduší. V regionu je značné množství rybníků a relativně čistých, často meandrujících
vodotečí, z nichž největší je řeka Úslava. Územní systém ekologické stability je vymezen
na celém území a je převážně funkční.
Přestože Nepomucko není přímo napojeno na dálniční síť ČR, ostatní dopravní síť po
celém území je hustá. Páteří regionální dopravy je komunikace I.tř. Plzeň – České
Budějovice, železniční trať Plzeň – České Budějovice a regionální železnice Nepomuk –
Blatná.
Celé území je až na výjimky dobře zemědělsky obhospodařováno. Průmysl je rozvinut
velmi málo.Nejvíce je zastoupen průmysl dřevařský. Fungující pily zpracovávající dříví
z místních lesů jsou v Kladrubcích, Dvorci, Třebčicích, Dožicích a Železném Újezdě.
Nejvýznamější průmyslový strojírenský podnik je Elitex ve Dvorci. V regionu je nejvíce
zastoupeno živnostenské podnikání.
Relativně slabé zastoupení průmyslu a dobrá dopravní dostupnost má za následek, že
značná část obyvatelstva za prací dojíždí.

2. Silné stránky Nepomucka
Velké komplexy lesů, množství vodotečí s relativně čistou vodou a dobrá kvalita ovzduší.
Tedy zdravé životní prostředí, které vytváří příznivé předpoklady pro rozvoj rekreačních
aktivit a cestovního ruchu.
Vzdálenost do 30 km i dobré silniční i železniční spojení s Plzní, Klatovy, Blatnou,
Blovicemi a Horažďovicemi vytváří podmínky jak pro rozvíjení rekreace a cestovního
ruchu, tak pro relativně snadné dojíždění za prací, což znamená i snížení trvalého
odchodu stávajících obyvatel.
Relativně fungující zemědělské podniky intenzivně využívají ZPF a z toho důvodu je na
Nepomucku dobře udržovaná krajina.
Vysoký podíl plynofikace obcí souvisí s relativně malou exhalací z lokálních zdrojů.
Tel.: 371 51 97 30

e-mail: jiri.levy@urad-nepomuk.cz

www.urad-nepomuk.cz

- 15 -

3. Slabé stránky Nepomucka
Velký nedostatek pracovních příležitostí způsobuje dojíždění značné části obyvatelstva za
prací. S tím souvisí i dlouhodobé nevyužívání lokality průmyslové zóny ve Dvorci včetně
nevyužitého a nevyváženého potenciálu obslužné sféry v ORP.
Neexistující silniční obchvat: 1) komunikace I.tř. Plzeň – Č. Budějovice kol Kasejovic
a Měcholup,
2) úprava křižovatky komunikace I.tř. Plzeň – Č. Budějovice
u Borku poblíž Nepomuka, obchvat Nepomuka a napojení
průmyslové zóny Dvorec u Třebčic,
3) obchvat obce Kokořov na komunikaci II.tř. Přeštice –
Nepomuk
Neexistující nadúrovňové křížení silnice v Srbech a Dvorci s železniční tratí Plzeň – České
Budějovice.
Zvyšující se silniční doprava, zejména tranzitní, vedená centrem či okrajem obcí
Měcholupy, Nepomuk a Kasejovice snižuje v poslední době kvalitu ovzduší v těchto
obcích.

4. Příležitosti a hrozby Nepomucka
Členitá lesnatá krajina s množstvím rybníků, vodotečí a s čistým ovzduším je šancí pro
rozvoj jakýchkoliv forem rekreace a cestovního ruchu včetně možnosti dalšího využití
fenoménu sv. Jana Nepomuckého.
Nepomucko je vhodný region pro krajinná opatření týkající se další revitalizace vodotečí,
zvyšování propustnosti krajiny obnovou polních cest a dokončení realizace funkčnosti
prvků územního systému ekologické stability.
Při nevhodném využívání ZPF v svažitějších terénech hrozí soustředěný odtok vod z těchto
lokalit s následkem půdní eroze. Proto je příležitostí v rámci komplexních pozemkových
úprav a využití dotací na nové zalesňování pozemků tento stav výrazně zlepšit.
Z důvodu zvyšování cen paliv a energií hrozí zvýšené spalování neekologických paliv
zejména v malých obcích a rekreačních objektech.
Příležitostí je využití státních i evropských dotací:
• k výraznému zvýšení čistoty ovzduší vybudováním silničních obchvatů a rozšířením
plynofikace,
• k zvýšení jakosti povrchových i podzemních vod rozšířením či výstavbou
kanalizačních řadů s centrálními čističkami,
• k rozšíření stávajících a vybudování nových vodovodních řadů k centrálnímu
zajištění pitné vody.
Závěr: Využití příležitostí uvedených v SWOT analýze je základním
předpokladem vyváženosti ve všech třech oblastech, tj. jak životního prostředí,
tak zlepšení hospodářských podmínek, tak posílení soudržnosti obyvatel
v území ORP Nepomuk.
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