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A. Úvod
A1. Základní charakteristika města Planá
Lokalizace:
NUTS I: Česká republika
NUTS II: Jihozápad
NUTS III: Kraj Plzeňský
NUTS IV: Okres Tachov
NUTS V: Planá

A2. Východiska a metoda zpracování Strategického plánu rozvoje města
Planá do roku 2022
Strategické plánování je prostředkem k mobilizaci a efektivnímu využívání všech
zdrojů za účelem dosahování stanovených cílů. Město a spádové území přitom může
včas a správně reagovat na změny v okolním prostředí. Strategické plánování řeší
problémy dlouhodobě a komplexně a pomáhá dosáhnout konsensu v hlavních
otázkách, které město musí řešit.
Město Planá již využívá moderního strategického plánování k systematickému
rozvoji a zvyšování kvality života občanů. V polovině roku 2012 přistoupilo město ke
zpracování nového dokumentu – Strategickému plánu rozvoje města do roku 2022
(dále jen Strategický plán), jehož cílem je zvýšit absorpční kapacitu města pro čerpání
peněz, především z fondů Evropské unie. Finanční prostředky na zpracování Strategie
rozvoje byli poskytnuty z rozpočtu města.
Jako horizont pro novou strategii rozvoje města byl zvolen rok 2022 s možností
průběžné aktualizace. Vzhledem k časovým možnostem pro zpracování dokumentu
(druhá polovina roku 2012) byla zvolena cesta zpracování Strategického plánu za
spolupráce představitelů města a externích konzultantů. Veřejnost do tohoto procesu
byla rovněž zapojena formou dotazníkového šetření. V rámci využití komunitní
metody byly dotazníky k dispozici k vyplnění on-line na stránkách města. Další
možností bylo vyplnění formuláře v prostorách MÚ. O celém procesu byla veřejnost
informována prostřednictvím Zpravodaje a na internetových stránkách města.
Jako metoda zpracování byla zvolena metoda strategického plánování využívaná
ve vyspělých zemích Evropské unie, která sleduje komplexnost dokumentu (dotýká
se všech důležitých sfér života města a okolních obcí), konsensuálnost (odráží
společné zájmy různých zájmových skupin a občanů) a klade důraz na udržitelnost
navrhovaného rozvoje v dlouhodobém měřítku (jako předpoklad pro rovnovážný a
dlouhodobý rozvoj se zajištěním potřebné kvality života).
Strategický plán rozvoje je složen z několika základních částí. Část socioekonomická
situace popisuje současný stav území a rozvojový potenciál. K vypracování sloužila
statistická datová základna a údaje z různých zdrojů vč. terénního průzkumu. Ta byla
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dále doplňována o skutečnosti zjištěnými řídící skupinou. Na tvorbě Strategického
plánu se podílela především Řídící (pracovní) skupina.
Řídící skupina pod předsednictvím starostky paní Mgr. Martiny Němečkové
schvalovala návrh postupu prací, metodu zpracování, výstupy jednotlivých fází,
zapracování relevantních připomínek a závěrečnou verzi dokumentu k předložení radě
a zastupitelstvu města. Členové Řídící skupiny pracovali na provedení SWOT analýzy
území, trendů rozvoje města, stanovení základních principů pro rozvoj, stanovení
dlouhodobé VIZE rozvoje a stanovení klíčových oblastí.
V pracovní skupině byl odsouhlasen popis současného stavu oblasti, byla
vypracována analýza SWOT – tj. zhodnocení silných a slabých stránek v území,
příležitostí a rizik, ze které následně proběhlo stanovení vize a globálního cíle oblasti
včetně ukazatelů úspěšnosti, výčet potřebných opatření (prioritních oblastí) a stanovení
strategických cílů v rámci těchto opatření, včetně ukazatelů úspěšnosti. Na závěr
členové Řídící skupiny volili priority, mj. s ohledem na možnost čerpání finančních
zdrojů z EU, a navrhovali prioritní projekty pro naplňování stanovených cílů.
Návrhy cílů a opatření v jednotlivých oblastech byly koordinovány v plánu Řídící
skupiny za účelem eliminace rozporů, překryvů, nedostatků a doplňků.
Za účelem získání názorů občanů o stavu a rozvoji města byl proveden anketní
průzkum mezi občany města Planá a přilehlých obcí. Zpracované výsledky
dotazníkového šetření budou jedním z podkladů pro práci Řídící skupiny při
aktualizaci Strategického plánu (výsledky průzkumu včetně popisu metody zpracování).
Strategický plán vytyčuje hlavní směry rozvoje města na následujících 10 let,
globální i specifické cíle a pojmenovává priority, ke kterým by měly být přiřazeny
konkrétní projekty a aktivity pro jejich naplnění v nejbližším období. Kromě vytyčení
směrů rozvoje by měl přinést větší možnosti získat prostředky z fondů Evropské unie
pro rozvoj města a jeho území.

A3. Doporučení pro další postup a realizaci Strategického plánu rozvoje
města Planá do roku 2022
Zpracováním Strategického plánu začíná proces, který by měl vést k naplnění
stanovené VIZE a stanovených globálních a specifických cílů v jednotlivých klíčových
oblastech rozvoje. Tak jako probíhal proces zpracování ve spolupráci s odborníky a
zástupci organizací a institucí vč. zapojení veřejnosti, je třeba postupovat i při realizaci
Strategického plánu.
Strategický plán rozvoje stanovuje hlavní směry rozvoje oblasti, hlavní cíle a
pojmenovává priority, ke kterým by měly být přiřazeny konkrétní projekty a aktivity
pro jejich naplnění. Jedná se o strategii, která by měla být v jednotlivých klíčových
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oblastech dále doplňována o informační listy, které budou sloužit k zajištění podkladů
pro úspěšné podávání žádostí o dotace, k analýze současného stavu projektů a
upozorňovat na případné možnosti získání dotačního titulu. V rámci této připravenosti
se otevírá možnost včasného vypracování relevantních dokumentů např. zpracování
projektové dokumentace, vydání stavebního povolení apod. Díky realizaci projektů
bude možné naplňovat stanovené cíle rozvoje do krátkodobých, střednědobých a
dlouhodobých priorit. Strategický plán by měl být aktualizován min. jednou až dvakrát
za 5 let (v návaznosti na sestavování městského rozpočtu) a to v podobě aktuálního
sběru dat a doplňování informačních listů.
Vzhledem k možnostem čerpání dotací z fondů EU a dalších relevantních fondů by
měly být projekty formulovány již s ohledem na daná kriteria čerpání.
Aby Strategie plánování byla aktuálním dokumentem jako účinný nástroj pro řízení
rozvoje města, je potřeba stanovit optimální ukazatele (indikátory) úspěšnosti. Tyto
ukazatele by měly tvořit provázaný index, který umožní sledovat jednotlivé stránky
rozvoje z různých aspektů. Optimálně by měl vzniknout Informační systém v podobě
databáze, do které budou vkládána data ze sledovaných ukazatelů. Ukazatele, nyní
obsažené ve Strategickém plánu, by měly být dopracovány, v některých případech
specifikovány a doplněny do dostatečně vypovídajícího výčtu. Měly by k nim být
přiřazeny hodnoty měření a požadované trendy a dále také zdroje dat.
Realizaci by měl sledovat k tomu určený orgán (např. Řídicí a monitorovací výbor),
který by měl být složený ze zástupců orgánů města, příp. okolních obcí řešené oblasti.
Ve složení výboru je třeba zajistit diverzitu názorů.
Ukazatele Strategického plánu by měly být vyhodnocovány a výsledky monitoringu
předkládány radě a zastupitelstvu města. Interpretaci a vyhodnocení dat je třeba zajistit
nejen pro město a okolí, ale také pro spolupracující organizace a veřejnost.
Vyhodnocení a porovnání ukazatelů bude vypovídat o celkovém vývoji a naplňování
Strategických plánů.
Na základě vyhodnocování by měla být provedena aktualizace Strategického plánu,
a to pravidelně jednou za 5 let. Pokud se vnější podmínky změní natolik, že bude třeba
provést aktualizaci dříve než za 5 let, pak by k této aktualizaci měl být vznesen
oficiální podnět.
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A4. Základní pojmy

Pojem - Význam pojmu

VIZE rozvoje: popis ideálního výsledného stavu rozvoje oblasti v delším časovém
horizontu (min. 10 let) rámcově určující globální cíl a základní cesty a výsledky
rozvojového procesu

Klíčové oblasti: oblasti vnitřně souvisejících problémů, jejichž řešení je významné
pro dlouhodobý rozvoj a vyžaduje soustředěnou pozornost

Globální cíle: základní žádoucí vývoj v dlouhodobém měřítku v jednotlivých
klíčových oblastech směřující k naplnění vize

Opatření: problémové podoblasti, které jsou řešeny prostřednictvím specifických cílů

Specifické cíle: konkrétní cíle, formulované v rámci jednotlivých opatření, jejichž
realizace má vést k dlouhodobému plnění globálního cíle dané klíčové oblasti

SWOT analýza: analýza vnitřních silných a slabých stránek řešené oblasti a vnějších
příležitostí a hrozeb pro naplnění vize a cílů dlouhodobého rozvoje
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B. Socioekonomická situace města Planá vč. částí
(Situační analýza)

B.1 Poloha, přírodní podmínky
B.1.1 Poloha
Lokalizace:
NUTS I: Česká republika
NUTS II: Jihozápad
NUTS III: Kraj Plzeňský
NUTS IV: Okres Tachov
NUTS V: Planá
Adresa:
Městský úřad Planá
náměstí Svobody 1
348 15 Planá
IČO: 00260096
DIČ: CZ00260096 (Město Planá je jako plátce DPH registrováno od 1.5.2009)

Město Planá se nachází v Plzeňském kraji, na rozhraní pohoří Český les, Slavkovský
les a Tepelská vrchovina, 10 km od Mariánských Lázní směrem na město Tachov,
v blízkosti hranic se Spolkovou republikou Německo.

Město Planá (katastrální plocha: 62,54 km²)
Do jeho správního území patří :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Křínov
Kříženec
Otín
Pavlovice
Svahy
Týnec
Vížka
Vysoké Sedliště
Zliv

str.

8

Strategický plán rozvoje města Planá do roku 2022

Katastrálního území města:

Dále správní území městského úřadu zahrnuje:
Broumov, Zadní Chodov, Chodský Újezd, Chodovou Planou, Lestkov, Brod nad
Tichou a Kočov.
Obec s rozšířenou působností: Tachov
Pověřená obec: Planá

Jedná se o správní celek s 10-ti částmi a 11-ti katastrálními územími s úřadem se
sídlem v Plané.1

1

Současné územně správní uspořádání České republiky platí od 1.1.2003. Tvoří je kraje (vyšší územně
samosprávné celky), okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností a obvody obcí s pověřeným obecním
úřadem.
str.
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Administrativní mapa správního obvodu města Planá

Město Planá při výkonu samostatné působnosti vzájemně spolupracuje s obcemi a
městy a je členem:
-

Euregia Egrensis (příprava na vstup)
Svazu samostatných měst a obcí Plzeňského kraje
Partnerské město Tirschenreuth (DE)
MAS Český západ
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)
Národního geoparku GeoLoci

Organizační struktura Městského úřadu Planá:
(stručný výtah agendy odborů)

Odbor správní
- matriční agenda, svatební obřady, evidence obyvatelstva, ověřování shody opisů listin a
pravosti podpisů, státní občanství, občanské průkazy, cestovní doklady
- sociální věci, péče o rodinu a děti, péče o občany postižené na zdraví a staré občany, péče o
nezaměstnané
- podatelna, přijatá a odeslaná pošta, poskytování informací, podávání žádostí, návrhů a
stížností, kopírování, sekretářské práce pro starostu, místostarostu a tajemnici
str.
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- centrální evidence stížností, majetkoprávní záležitosti Města Planá, vnitřní správa MěÚ,
volby do všech zastupitelských orgánů, územní organizace města, názvy ulic a číslování
domů, hlášení ztrát a nálezů, sčítání lidu, potvrzování skutečností a další
- výkon přestupkové agendy.

Odbor finanční
- správa financí města, vztahy ke státním orgánům na úseku financí
- rozpočet města, jeho sestavení, plnění, změny a hodnocení
- správa daní a poplatků, vymáhání pokut a dluhů města
- účetnictví a výkaznictví města
- správa příjmové pokladny
- mzdy pracovníků Města Planá
- prodej stravenek pro zaměstnance
- evidence místního poplatku ze psů
- evidence pojistných události

Odbor správy majetku a investic
- správa tržiště, výběr místních poplatků za užívání veřejného prostranství
- správa výdajové pokladny
- výplata sociálních dávek
- ověřování shody kopií a opisů listin (vidimace) a pravosti podpisů (legalizace)
- evidence občanů zařazených do systému třídění a shromažďování komunálního odpadu,
kontrola plateb, prodej známek na popelnice, fakturace právnickým osobám
- evidence a zpoplatňování hracích přístrojů
- evidence majetku města Planá, jeho inventarizace, sledování jeho využívání, sledování
oprav, dohledávání majetku
- zařazování dokončených investičních akcí
- zastupování města při pozemkových úpravách podle příslušného zákona
- evidence uživatelů nemovitého majetku města
- zajišťování veškeré agendy související s investiční činností Města Planá

Odbor výstavby a územního plánování
- územní plánování a stavební řád: územně plánovací informace, podklady pro pořízení
územního plánu, územní řízení, územní souhlas, stavební řízení, povolování terénních úprav,
prací a zařízení, posuzování ohlášených staveb, užívání staveb, odstraňování staveb, kontrolní
prohlídky staveb, nařízení nezbytných úprav staveb, sankce, opatření při živelných
pohromách a náhlých havárií
Obsahové záležitosti žádosti o územní rozhodnutí, stavební povolení, ohlášení, územní
informaci apod. jsou ve vyhlášce č, 503/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace k
jednotlivým řízením před stavebním úřadem řeší vyhláška č. 499/2006 Sb.
- vodní hospodářství: povolování studní, povolování nakládání s vodami a povolování jímek
na vyvážení pro domácnosti
- doprava: činnost silničního správního úřadu pro místní komunikace a veřejně přístupné
účelové komunikace

Městská policie
Organizační složky:
str.
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- městské kulturní středisko
- městská knihovna
- městské kino
- školní hřiště
- pečovatelská služba Planá
- zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů v Plané

Město Planá zřídilo tyto organizace:
Školy - příspěvkové organizace
- Základní škola Planá, (od 1.1.2012 sloučeny ZŠ Na Valech a ZŠ náměstí Svobody)
Adresa: ZŠ Planá, náměstí Svobody 59
- Mateřská škola Planá: (od 1.1.2005 sloučeny MŠ Smetanova a MŠ Havlíčkova).
Adresa: MŠ Planá, Havlíčkova ul. 449
1. Plánské služby, s.r.o., Slovanská 110, 348 15 Planá (technické služby, správa
domovního fondu, vedení hospodářské činnosti města, hřbitov).
2. Plánské lesy s.r.o., Tachovská 491, 348 15 Planá, (správa městských lesů a
dřevovýroba).

Přilehlé osady:
Křínov (dříve také Chřínov, Chrženov či Gröna) je malá vesnice, část města Planá v
okrese Tachov. Nachází se asi 5,5 km na východ od Plané. Je zde evidováno 16 adres.
Trvale zde žije 23 obyvatel.
Křínov je také název katastrálního území o rozloze 3,24 km2.
-

charakter sídla: malá vesnice
obyvatel: 23 (2001)
domů: 16 (2009)
PSČ: 348 15
součást obce: Planá
okres: Tachov
historická země: Čechy
katastrální území: Křínov (3,24 km²)
zeměpisná šířka: 49°51′14″ s. š.
zeměpisná délka: 12°48′57″ v. d.
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Kříženec je malá vesnice, část města Planá v okrese Tachov. Nachází se asi 3 km na
severovýchod od Plané. Je zde evidováno 28 adres. Trvale zde žije 30 obyvatel.
Kříženec je také název katastrálního území o rozloze 5,56 km2.
-

charakter sídla: malá vesnice
obyvatel: 30 (2001)
domů: 28 (2009)
PSČ: 348 15
součást obce: Planá
okres: Tachov
historická země: Čechy
katastrální území: Kříženec (5,56 km²)
zeměpisná šířka: 49°52′48″ s. š.
zeměpisná délka: 12°46′46″ v. d.

Otín (německy Ottenreuth) je malá vesnice, část města Planá v okrese Tachov.
Nachází se asi 4 km na východ od Plané. Je zde evidováno 28 adres. Trvale zde žije 63
obyvatel.
Otín leží v katastrálním území Otín u Plané o rozloze 4,35 km2.
-

charakter sídla: malá vesnice
obyvatel: 63 (2001)
domů: 28 (2009)
PSČ: 348 15
součást obce: Planá
okres: Tachov
historická země: Čechy
katastrální území: Otín u Plané (4,35 km²)
zeměpisná šířka: 49°51′27″ s. š.
zeměpisná délka: 12°47′44″ v. d.

Pavlovice je vesnice, část města Planá v okrese Tachov. Nachází se asi 7 km na
jihovýchod od Plané. Je zde evidováno 92 adres.Trvale zde žije 69 obyvatel.
Pavlovice leží (německy Pawlowitz) v katastrálním území Pavlovice nad Mží o
rozloze 5,42 km2 a Vítovice u Pavlovic o rozloze 2,68 km2.
Součástí Pavlovic je místní část Josefova Huť (německy Josefihütte) v údolí Mže (v severní
části pavlovického katastru), kde se nachází i pavlovické nádraží na trati 170. V 19. století zde
existovaly železárny, později změněné na celulózku. Její provoz ukončila hospodářská krize v
roce 1932, o zaměstnání tehdy přišlo kolem 850 lidí. Ještě na začátku 90. let 20. století se zde
nacházela výroba cementových výrobků, , od roku 1991 dosud (květen 2012) je továrna mimo
provoz Z pavlovického nádraží vedla v letech 1920 až 1948 do brusírny kamenů (ve
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východním sousedství nynějšího hostince Za řekou) na levém (severním) břehu Mže
úzkokolejná železniční vlečka o rozchodu 600 mm a délce cca jeden kilometr. V místě od
roku 1998 působí ochotnický divadelní soubor Podkova, který hraje jednak na domovské
přírodní scéně v Josefově Huti, jednak zajíždí do okolních obcí.
K Pavlovicím v současnosti patří i území bývalé vsi Vítovice (německy Wiedowitz). V roce
1921 (kdy byla osadou obce Bezděkov) v ní žilo 76 obyvatel (všichni německé národnosti) ve
dvanácti domech, v roce 1938 se jednalo o 62 obyvatel v jedenácti domech. Po vysídlení
obyvatelstva po roce 1945 se ji nepodařilo znovu dosídlit, takže v 60. letech 20. století
zanikla.
-

charakter sídla: vesnice
obyvatel: 69 (2001)
domů: 92 (2009)
PSČ: 348 15
součást obce: Planá
okres: Tachov
historická země: Čechy
katastrální území: Pavlovice nad Mží a Vítovice u Pavlovic (8,1 km²)
zeměpisná šířka: 49°48′32″ s. š.
zeměpisná délka: 12°47′8″ v. d

.
Svahy je malá vesnice, část města Planá v okrese Tachov. Nachází se asi 7,5 km na
jihovýchod od Plané. Je zde evidováno 29 adres. Trvale zde žije 69 obyvatel.
Svahy je také název katastrálního území o rozloze 4,9 km2.
-

charakter sídla: malá vesnice
obyvatel: 69 (2001)
domů: 29 (2009)
PSČ: 348 15
součást obce: Planá
okres: Tachov
historická země: Čechy
katastrální území: Svahy (4,9 km²)
zeměpisná šířka: 49°49′31″ s. š.
zeměpisná délka: 12°49′15″ v. d.

Týnec je malá vesnice, část města Planá v okrese Tachov. Nachází se asi 3 km na
jihovýchod od Plané. Je zde evidováno 36 adres. Trvale zde žije 62 obyvatel.
Týnec leží v katastrálním území Týnec u Plané o rozloze 5,06 km2.
-

charakter sídla: malá vesnice
obyvatel: 62 (2001)
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-

domů: 36 (2009)
PSČ: 348 15
součást obce: Planá
okres: Tachov
historická země: Čechy
katastrální území: Týnec u Plané (5,06 km²)
zeměpisná šířka: 49°50′60″ s. š.
zeměpisná délka: 12°46′10″ v. d.

Vížka (německy Wieschka) je vesnice, část města Planá v okrese Tachov. Nachází se
asi 8 km na jihovýchod od Plané. Je zde evidováno 117 adres. Trvale zde žije 5
obyvatel. V roce 1921 ve Vížce žilo ve 24 domech 130 obyvatel, z toho jeden české a
126 německé národnosti.
Vížka je také název katastrálního území o rozloze 4,26 km2.
-

charakter sídla: vesnice
obyvatel: 5 (2001)
domů: 117 (2009)
PSČ: 348 15
součást obce: Planá
okres: Tachov
historická země: Čechy
katastrální území: Vížka (4,26 km²)
zeměpisná šířka: 49°48′50″ s. š.
zeměpisná délka: 12°48′55″ v. d.

Vysoké Sedliště je malá vesnice, část města Planá v okrese Tachov. Nachází se asi
4,5 km na jihovýchod od Plané. Je zde evidováno 50 adres. Trvale zde žije 11
obyvatel.
Vysoké Sedliště je také název katastrálního území o rozloze 5,41 km2.
-

charakter sídla: malá vesnice
obyvatel: 11 (2001)
domů: 50 (2009)
PSČ: 348 15
součást obce: Planá
okres: Tachov
historická země: Čechy
katastrální území: Vysoké Sedliště (5,41 km²)
zeměpisná šířka: 49°49′59″ s. š.
zeměpisná délka: 12°46′15″ v. d.
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Zliv je vesnice, část města Planá v okrese Tachov. Nachází se asi 6 km na jihovýchod
od Plané. Je zde evidováno 79 adres. Trvale zde žije 33 obyvatel.
Zliv leží v katastrálním území Zliv nad Mží o rozloze 4,9 km2.
-

charakter sídla: vesnice
obyvatel: 33 (2001)
domů: 79 (2009)
PSČ: 348 15
součást obce: Planá
okres: Tachov
historická země: Čechy
katastrální území: Zliv nad Mží (4,9 km²)
zeměpisná šířka: 49°49′47″ s. š.
zeměpisná délka: 12°48′15″ v. d.

Mapa města a jeho částí:
(správní území)

Copyright © 2001 - 2012 Mapy.cz, s.r.o.
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Veřejná správa - rok 2011
Úřad

Adresa

Stavební úřad

Městský úřad Planá - Stavební úřad
náměstí Svobody 1
34815 Planá

Finanční úřad

Finanční úřad v Tachově
Hornická 1695
34711

Matriční úřad

Městský úřad Planá - Matrika
nám. Svobody 1
34815

Úřad práce

Katastrální úřad

OSSZ

Živnostenský úřad

Úřad práce - Kontaktní pracoviště Tachov
tř. Míru 1633
34701
Katastrální pracoviště Tachov
Zámecká 1551
34701
OSSZ Tachov
Sadová 1694
34701
MÚ Tachov - Obecní živnostenský úřad
T.G. Masaryka 1326
34701

Soud a státní zastupitelství

Okresní soud v Tachově
nám. Republiky 71
64730

Soud a státní zastupitelství

Okresní státní zastupitelství Tachov
Václavská 1606
34701

Hygienická stanice

Územní pracoviště Tachov
Pobřežní 140
34701
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Pozice na obecné geografické mapě:

Copyright © 2001 - 2012 Mapy.cz, s.r.o.

B.1.2 Přírodní a klimatické podmínky
Město Planá včetně svého území můžeme díky poloze v severní části tachovského
okresu označit za území s obrovským potenciálem nejen pro rozvoj v cestovním ruchu
– blízkost CHKO Český les, CHKO Slavkovský les a Mariánsko Lázeňské oblasti.
Z geologického hlediska náleží město Planá do území tzv. „tachovské brázdy“
(neboli do chebsko-domažlického příkopu) mezi Mariánskými Lázněmi a okolím
Domažlic, která je místy vyplněna třetihorními usazeninami kontinentálního původu
(většinou jezerní a říční usazeniny) jako jsou například písky, štěrky a jíly. Jedná se o
relativně plochou parovinu s poměrně místy drsným podnebím. Tato krajina je
využívána k pěstování zemědělských plodin a je místy výrazně odlesněná. Najdeme
zde relativně rozsáhlou rybničnou soustavu.
Pomyslnou linii Planá – Tachov – Bor vyplňuje již zmíněná Tachovská brázda s
nadmořskou výškou většinou nepřesahující 500 m. Mezi Planou a Bezdružicemi je
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však již členitá, lesnatá krajinná Bezdružická vrchovina s nadmořskými výškami
přesahujícími i 600 m.
Za přírodně nejcennější je považováno údolí Mže, zde je vyhlášeno zvláště chráněné
území, a sice přírodní rezervace Pavlovická stráň, dále je to údolí Kosího potoka, které
je chráněno statusem přírodního parku. Přírodně hodnotné jsou také četné rybníky s
břehovými porosty, lesní porosty i relativně četné zastoupení ploch mimo lesní zeleně.
V území je registrována také řada dalších významných krajinných prvků. Předmětem
ochrany jsou zejména porosty mimo lesní zeleně s druhově rozmanitou skladbou
dřevin.

Přírodní rezervace Pavlovická stráň
Nachází se v katastrálním území Vysoké Sedliště v nadmořské výšce 430-510 m
n.m. Výměra činí 6,44 ha. Byla vyhlášena v roce 1988 a následně přehlášena v roce 1997.
Správcem je Krajský úřad Plzeňského kraje. Jde o levý údolní svah řeky Mže u osady
Josefova Huť proti železniční zastávce Pavlovice. Chráněn je zde lesní porost, místní
přechodný typ mezi kyselými a borovými doubravami zdejší oblasti a teplomilnými
doubravami nižších poloh. Území je součástí hluboce zaříznutého údolí řeky Mže se strmým
svahem a četnými skalkami. V bylinném patře se setkáváme např. s bělozářkou liliovitou,
sleziníkem severním, konvalinkou vonnou, kokoříkem vonným, růží keltskou aj. Vzácnější
ptáky reprezentuje sýček obecný, výr velký a na řeku Mži vázaný ledňáček říční. Z
bezobratlých zde byl zjištěn subatlantský nosatec, vázaný na porosty janovce.

Přírodní park Kosí potok
Park se rozkládá podél dolní části Kosího (Kosového) potoka od Michalových Hor k ústí do
Mže. Kosí potok tvoří východní hranici území. Chráněno je zde hluboce zaříznuté údolí
potoka s příkrými svahy, které bylo díky nepříznivé morfologii terénu uchráněno před
intenzivní lidskou činností. K jihu obrácené údolí slouží jako přirozená migrační cesta
teplomilných druhů z nižších poloh Plzeňské pánve do klimaticky drsnějších oblastí
Slavkovského lesa. Biota je zde ovlivněna teplotní inverzí kaňonovitého údolí, kde se
v nejnižších polohách parku vyskytují chladnomilné až horské druhy, vázané na vodní tok,
zatímco výše na slunných skalnatých stráních se setkáváme s druhy teplomilnými.

Území je bohaté také na četné rybníky. Charakteristickým znakem Plané a okolí jsou
rybniční soustavy např. severozápadní část katastrálního území Plané u Mariánských
Lázní s Labutím a Anenským rybníkem a rybniční soustava mezi Týncem a Vysokým
Sedlištěm. Jako „Významné Krajinné Prvky“ jsou ze zákona zde chráněny také vodní
toky a údolní nivy.
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Část klimatické mapy s vyznačenou oblastí města Planá:

Klimaticky leží území města Planá a jeho okolí v mírně teplé klimatické oblasti MT 3
– 5 [členění podle Quitta, 1984] s průměrnou roční teplotou 7,1 – 8 °C s průměrnými
srážkami v ročním úhrnu 601 – 700 mm.
Území je charakteristické normálně dlouhým létem, mírně teplým a mírně suchým.
Přechodné období je krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je
krátká, mírně chladná a mírně suchá, s normálním až krátkým trváním sněhové
pokrývky.
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Některé vybrané klimatické charakteristiky řešeného území jsou uvedeny v
následujícím přehledu:

Počet letních dnů
Počet dnů s prům. teplotou >10 °C
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Prům. teplota ledna
Prům. teplota července
Prům. teplota dubna
Prům. teplota října
Prům. počet dnů se srážkami > 1 mm
Srážkový úhrn za vegetační období
Srážkový úhrn zimního období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

20 - 40
120 - 160
130 -160
40 - 50
-2 - -3
16 - 17
6-7
6-7
100 - 120
253 - 450
250 - 300
60 - 100
120 - 150
40 - 60

Sluneční záření a oblačnost
Průměrné roční úhrny globálního záření se pohybují pod hodnotou 3700 MJ.m-2. Průměrná
roční oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy) se pohybuje kolem hodnoty 6,5 , přičemž
nejvyšší oblačnost pozorujeme v listopadu až v prosinci, nejnižší v srpnu až v září.

Teplota vzduchu
Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem hodnoty 8,0 °C, přičemž nejchladnějším
měsícem je leden, nejteplejším červenec.
Průměrná denní maxima teploty vzduchu v létě se pohybují kolem 21 °C. Průměrná denní
minima teploty vzduchu jsou zejména v zimních měsících výrazně závislá na typu reliéfu a
klesají na -6 °C. V létě se průměrná denní minima pohybují kolem 10 °C.

Charakteristické průměrné denní teploty vzduchu
Průměrná denní teplota vzduchu 0 °C charakterizuje nástup a konec zimy. V průměru zde
začíná zima v první dekádě prosince a končí ve třetí dekádě února.
Velké vegetační období, v němž začínají jednoduché projevy života rostlin, znamená nástup
jara a konec podzimu. Je charakterizováno průměrnou denní teplotou 5 °C a vyšší. V řešeném
území začíná v začátku dubna, podzim zde končí v první dekádě listopadu.
Malé vegetační období s průměrnou denní teplotou 10 °C a více začíná v řešeném území na
přelomu dubna a května a končí v první dekádě října.
Průměrnou denní teplotou 15 °C a více je určeno letní období. To zde začíná začátkem června
a končí na přelomu srpna a září.
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Vlhkost vzduchu
Průměrná roční relativní vlhkost vzduchu se pohybuje kolem 78%, přičemž nejvyšších hodnot
dosahuje v prosinci, nejnižších v dubnu až v květnu.

Atmosférické srážky
Průměrné roční úhrny srážek se pohybují kolem 650 mm, přičemž nejvíce srážek spadne v
červenci, nejméně v únoru. Roční srážkové úhrny překročené s pravděpodobností 1% se
pohybují kolem 900 mm.

Vítr
Co se týká převládajících větrů, převahu mají směry ze severu až severozápadu.

Mezoklimatické poměry
Řešené území nepatří mezi oblasti s četným výskytem místních inverzí teploty vzduchu.

B.1.3 Historie
První písemné záznamy o Plané pocházejí z roku 1251. Město leželo na důležité
obchodní cestě, která vedla z Norimberka přes Cheb dále do Čech. Původní osada
stávala na úpatí Bohušova vrchu kolem románského kostela Petra a Pavla, který je
nejstarší dochovanou stavební památkou v Plané. Nejstarší část vlastního města byla
pravděpodobně postavena v průběhu 13. a 14. stol. Kolem roku 1400 byla Planá
na tehdejší dobu poměrně velkým městečkem s náměstím a několika přilehlými
uličkami. město bylo obehnáno příkopy a hradbami, v rohu tvořeném hradební zdí
na jihozápadě byl postaven gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie.
V držení panství Planá se vystřídalo několik šlechtických rodů, které sídlily
v plánském zámku. Byli to pánové z Dobrohošti, Žeberkové, Šlikové, Sinzerdorfové,
Nostitzové a Nostitz-Rhieneckové.
Do dějin města nejvíce zasáhl rod Šliků hornictvím a mincováním (mincovnu do Plané
přenesli poté, co zanikla mincovna v Jáchymově).
Město prošlo obdobími rozkvětu i úpadku. Nejvíce byla Planá postižena v 16. stol.,
kdy bylo město dvakrát zachváceno epidemií moru a téměř vylidněno. V té době
začala ve větší míře germanizace Plané, když se do města stěhovali noví obyvatelé,
hlavně ze sousedního Bavorska. Během třicetileté války bylo město několikrát dobyto
vojsky různých armád, mnoho lidí bylo pobito, domy vydrancovány a zpustošeny.
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V dobách rozkvětu města hlavně na konci 17. stol. se rozvíjela řemesla, obchod,
hornictví. Planá byla střediskem rozsáhlého obilního trhu a řemeslné výroby. Na konci
minulého století se velice rozšířil obchod s uhlím a hlavně dřívím, které bylo do Plané
sváženo z celého okolí. Došlo i k rozvoji školství, v roce 1898 byla ve městě otevřena
státní reálka a na počátku 20. stol. byla postavena nová školní budova pro měšťanskou
a obecnou školu, dnes škola Na Valech. Planá se rovněž stala železniční stanicí, byla
zde postavena nemocnice a jiné budovy. Planá byla správním městem, obchodním
a hospodářským centrem celého okolí, dnes spadá pod Plzeňský kraj. Dne 6. května
1945 bylo město osvobozeno americkou armádou. Po 2. světové válce došlo k odsunu
většiny německého obyvatelstva. Z tehdejšího okresu Planá bylo do 31. srpna
1947 odsunuto 35 959 osob. Nastalo nové osidlování města i okolí.
Planá – městská památková zóna
Základní údaje o památkově chráněném území:
Památkově chráněné území Planá u Mariánských Lázní
Vyhláška MK ČR č. 476/1992 Sb.
Typ zóny městská památková zóna
Popis zóny:
Hranice památkové zóny začíná na p.č. 3548/3, sleduje komunikaci p.č. 3542/13, na
křižovatce přechází komunikaci a pokračuje severním směrem, dále přechází silnici č. II/200,
po hranicích p.č. 1010/1, 1017/2, 1017/1 a 1018, po západní straně ulice Pohraniční stráže a
přechází ulici za křižovatkou na severní stranu Revoluční ulice a vede k p.č. 339. Podél
hřbitova, komunikace p.č. 337/3 a 3689 směřuje k jihu. Pokračuje k východu po hranicích p.č.
312/1, 563, 313, 232/2, 321, 225/2, 327/11 a 215/2. Přechází Smetanovu ulici a postupuje do
ulice Dvořákovy, kterou lemuje při jižní straně a přechází ji u p.č. 716, vede Tepelskou ulicí a
prochází k p.č. 3842/1 a po její hranici pokračuje až po východní stranu p.č. 208/2, podél ní
vede do Bezdružické ulice. Ulici přechází a pokračuje po hranicích p.č. 449, 186, 183, 443,
441 a 440 k Plzeňské ulici, podél ní vede k jihu; přechází ji a pokračuje při jižní hranici p.č.
171, 170, 168, 166, 165, 164, 163, 162/1, 162/2, 160, 159/1, 159/2 až k východní straně
Havlíčkovy ulice, při hranici p.č. 145/3, 145/1, 3848, 148, 149/1, lemuje východní a jižní
stranu Slovenské ulice, pravý břeh Plánského potoka, Tachovskou ulici, přechází křižovatku a
postupuje podél státní silnice p.č. 3570 a po hranici p.č. 1294/2 a p.č. 1294/8 vede k p.č.
3548/3, kde se hranice uzavírá.

B.2 Obyvatelstvo, osídlení
B.2.1 Osídlení
Mnohaletý přirozený vývoj osídlení území byl významně narušen především v období
před a po druhé světové válce. Poprvé se jednalo o zabrání pohraničí (tvz. sudet)
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fašistickým Německem s následným odchodem české populace v roce 1938 a podruhé
odsunem Němců po roce 1945.
Pozice města v zabraném pohraničí (1938):

Následné události v roce 1948, politické rozdělení Evropy na východní a západní
část, kterou tvořila původní historická hranice mezi ČSR a Německem. Tato linie
začala být přísně střežena, s negativním dopadem (v rámci osídlení i ekonomických
aktivit) na uzavřenost v tomto příhraničním území včetně území v jeho blízkosti. Stále
je ještě dnes výrazně poznamenáno všemi těmito negativními událostmi.
Všeobecně je celý tachovský okres řídce osídlen, ovšem díky poloze na okraji směrem
do vnitrozemí není území města Planá tolik postiženo jako zbývající část tachovska,
kde více jak polovina obyvatel okresu žije ve venkovských obcích. Právě díky velmi
nízké hustotě zalidnění se vymezené území řadí k oblastem s méně příznivými
podmínkami rozvoje. S výjimkou větších měst, jako je i naše město Planá, je však pro
celou zbývající oblast spíše charakteristický velký počet poměrně malých sídel
s nedostatečnou technickou a občanskou vybaveností. Zmiňovanou nepříznivou situaci
dokládá skutečnost, že některá malá sídla neměla už v roce 1990 ani 50 trvale
bydlících obyvatel. Z hlediska provozně správního je tato situace značnou komplikací
s nepříznivým dopadem na ekonomické podmínky.
Provedená analýza vývoje osídlení za období 1971 až 2012 zřetelně prokazuje, že
obecně bylo a dosud je tempo růstu sídla přímo úměrné jeho velikosti. Tendence ke
koncentraci populace do větších sídel byla dlouhodobě dominantním rysem vývoje
osídlení. Tento průběh potvrzuje růst počtu obyvatel v Plané a pokles trvale žijících
osob v malých sídlech.
Výchozí platformu hodnocení tvořily především kvalitativní ukazatele získané ve
sčítání 2001. Následně byla do tohoto hodnocení promítnuta další hlediska – poloha
sídla, jeho dostupnost, spádové poměry, zájem o rekreační využití apod. Neměl by to
tedy být pouhý počet obyvatel sídla, ale také síla jejich ekonomické základny,
obslužné funkce, územní předpoklady rozvoje a dosavadní vývojové tendence. Tato
síť by svým hierarchickým uspořádáním měla zabezpečovat potřeby spádových
okruhů a tím přispívat k vytváření příznivých životních podmínek pro obyvatele.
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Pohyb obyvatelstva města Planá a jeho částí od roku 1971 do 2011:
Rok

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Stav 1.1.

3 853
4 190
4 297
4 401
4 421
4 459
4 653
4 666
4 715
4 724
5 113
5 120
5 224
5 245
5 260
5 199
5 427
5 423
5 501
5 523
5 063
5 067
5 183
5 254
5 370
5 413
5 464
5 527
5 501
5 510
5 421
5 380
5 443
5 450
5 458
5 459
5 486
5 539
5 567
5 588
5 545

Narození

59
81
124
104
106
97
106
85
78
68
74
72
73
78
73
62
75
70
90
73
70
79
62
78
65
56
63
45
47
51
39
44
39
47
43
59
61
64
67
69
48

Zemřelí

28
28
41
36
38
40
33
33
29
43
39
38
44
46
50
46
51
40
48
41
51
36
46
47
53
36
46
44
59
49
42
39
47
45
45
52
50
42
63
48
48

Přistěho
valí

478
255
242
146
179
154
169
162
150
161
149
236
168
156
139
403
180
209
202
188
152
232
187
179
133
127
147
85
131
118
91
172
148
122
136
144
170
159
121
143
102

Vystě
hovalí

172
201
221
194
209
175
229
165
190
218
177
166
176
173
223
191
208
161
222
210
167
159
132
94
102
96
101
112
110
130
129
114
133
116
133
124
128
153
104
149
125

Přírůstek
přirozený

31
53
83
68
68
57
73
52
49
25
35
34
29
32
23
16
24
30
42
32
19
43
16
31
12
20
17
1
-12
2
-3
5
-8
2
-2
7
11
22
4
21
-

Přírůstek
migrační

306
54
21
-48
-30
-21
-60
-3
-40
-57
-28
70
-8
-17
-84
212
-28
48
-20
-22
-15
73
55
85
31
31
46
-27
21
-12
-38
58
15
6
3
20
42
6
17
-6
-23

Přírůstek
celkový

337
107
104
20
38
36
13
49
9
-32
7
104
21
15
-61
228
-4
78
22
10
4
116
71
116
43
51
63
-26
9
-10
-41
63
7
8
1
27
53
28
21
15
-23

Stav 31.12.

4 190
4 297
4 401
4 421
4 459
4 653*
4 666
4 715
4 724
5 161*
5 120
5 224
5 245
5 260
5 199
5 427
5 423
5 501
5 523
5 533**
5 067
5 183
5 254
5 370
5 413
5 464
5 527
5 501
5 510
5 500
5 380
5 443
5 450
5 458
5 459
5 486
5 539
5 567
5 588
5 603
5 522

* nárůst počtu obyvatelstva v souvislosti s centralizací obyvatel – sjednocení údajů (viz tabulky níže)
** úbytek počtu obyvatelstva v souvislosti s územními změnami (statistik) po roce 1990

Zdroj: © Český statistický úřad, 2012
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Pohyb obyvatelstva obce Pavlovice v létech 1971 až 1980:
Rok

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Stav 1.1.

188
184
171
162
156
153
142
139
132
124

Narození

Zemřelí

1
4
2
2
5
4
1
-

Přistěho
valí

Vystě
hovalí

7
9
4
3
6
3
4
5
-

8
22
11
9
9
16
11
12
5
3

4
4
2
2
2
3
1
3
2

Přírůstek
přirozený

-3
-2
2
4
-3
-2

Přírůstek
migrační

-1
-13
-7
-6
-3
-13
-7
-7
-5
-3

Přírůstek
celkový

Stav 31.12.

-4
-13
-9
-6
-3
-11
-3
-7
-8
-5

184
171
162
156
153
142
139
132
124
*

*sjednocení údajů s městem Planá

Pohyb obyvatelstva obce Svahy v létech 1971 až 1976:
Rok

1971
1972
1973
1974
1975
1976

Stav 1.1.

197
191
183
183
165
158

Narození

Zemřelí

1
4
3
2
1
1

1
7
3
-

Přistěho
valí

Vystě
hovalí

9
9
11
1
2
-

16
21
13
14
7
1

Přírůstek
přirozený

1
4
2
-5
-2
1

Přírůstek
migrační

-7
-12
-2
-13
-5
-1

Přírůstek
celkový

Stav 31.12.

-6
-8
-18
-7
-

191
183
183
165
158
*

*sjednocení údajů s městem Planá

Zdroj: © Český statistický úřad, 2012

Údaje z Chytilova místopisu z roku 1921:
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Zdroj: Chytilův místopis - Počty domů a obyvatel odpovídající stavu v roce 1921

Pro další rozvoj řešeného prostoru existují prakticky pouze limity dané chráněnými
přírodními a krajinnými tvary všeho druhu včetně jejich ochranných pásem a
zátopovými oblastmi vodních toků. Z hlediska vnitřní stability je třeba posuzovat
sídelní strukturu i v její kompaktnosti na řešeném území.

B.2.2 Obyvatelstvo
Obyvatelstvo města Planá včetně jeho území, tak jako celého prostoru při západní
hranici Čech, prošlo od roku 1938 až dnešní doby značně netypickým vývojem. Po
mnichovských dohodách z roku 1938 odešla ze zabraných sudetských území valná
většina českého obyvatelstva. Po skončení války došlo z těchto území k odsunu
německého obyvatelstva a následnému doosídlování pohraničí. Tyto překotné změny
zasáhly pochopitelně i řešené území.
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Podíváme-li se na následující tabulku, která zachycuje vývoj počtu obyvatel od roku
1930 do roku 1950, je na první pohled patrný výrazný úbytek počtu obyvatel po II.
světové válce (zmiňovaný odsun německého obyvatelstva).
Tabulka počtu obyvatel v letech 1930 a 1950:
Počet obyvatel v roce 1930

Počet obyvatel v roce 1950



Křínov

93

42



Kříženec

266

121



Otín

204

95



Pavlovice

907

253



Planá

4 561

2 852



Svahy

136

75



Týnec

206

114



Vížka

120

23



Vysoké Sedliště

288

102



Zliv

218

102

6 999

3 779

CELKEM:

Zdroj: Statistický lexikon obcí republiky Československé / 1955

Pro celou oblast je proto charakteristický nízký podíl rodáků (podíl obyvatel
narozených v obci současného bydliště). V samostatném Československu proběhla
sčítání v letech 1921, 1930 (poprvé zjišťována fertilita žen a minulé bydliště
sčítaných), 1950, 1961 (dle trvalého pobytu), 1970, 1980 a 1991.
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Zdroj: HISTORICKÝ LEXIKON OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 1869–2005

V samotném městě Planá docházelo od poválečného propadu v počtu obyvatel do
roku 2001 ke stálému mírnému nárůstu.
Ve spádových částech (venkovských) však byl trend opačný - docházelo zde ve
stejném období k úbytku obyvatel. Největší změny v počtech (statistikách) obyvatel
proběhly v letech 1980 a 1990, ovšem jen z důvodu centralizace obyvatel (sloučení
údajů) a v souvislosti s územními změnami.

Mapa - vývoj počtu obyvatel ČSR v letech 1930-1950:

Zdroj: HISTORICKÝ LEXIKON OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 1869–2005
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Poválečné doosídlování pohraničí byl dlouhodobý proces přinášející častou
obousměrnou migraci.
Tachovský okres, ve kterém se město Planá se svým územím nachází, se počtem
obyvatel (stav k 1. 3. 2001) řadí spolu s okresem Rokycany na poslední místo s
nejnižším počtem obyvatel v Plzeňském kraji, avšak na rozdíl od většiny okresů
Plzeňského kraje, mezi regiony s nejnižším průměrným věkem. V důsledku toho se
může pochlubit i příznivou věkovou strukturou, pro kterou je charakteristický výrazně
vyšší podíl obyvatel v před produktivním věku (okres Tachov - 18,5 %, Plzeňský kraj
– 16,0 , ČR – 16,5) a naopak nižším podílem složky poproduktivní (okres Tachov –
14,6 %, Plzeňský kraj – 18,9 , ČR – 18,2).
I když se dynamika porodnosti v devadesátých letech výrazně snížila, patří okres
Tachov mezi několik málo okresů v ČR, které jsou schopny zajistit růst počtu obyvatel
z vlastních zdrojů, a kde nedošlo mezi lety 1991 až 2000 k poklesu počtu obyvatelstva,
ale naopak k jeho mírnému nárůstu.Tento trend potvrzuje především město Planá
Z dlouhodobého hlediska lze říci a pozorovat i postupný nárůst produktivního věku a
s ním se musí řešit bytový fond. Jedním z těchto řešení mohou být např. projekty na
obytné zóny.
Věkové složení obyvatel města Planá a jeho částí k 31.12. 2011

3 937

4000
3500
3000
2500

Celkem
1 972 1 965

2000

Muži

1500
1000
500

Ženy
794

791
413

378

340

454

0
0 - 14

15 - 64

65 +
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Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem

5400

z toho ženy

2745

Muži

svobodní

1180

ženatí

1200

rozvedení

205

ovdovělí

58

nezjištěno

12

svobodné

959

vdané
Ženy

1220

rozvedené

249

ovdovělé

304

nezjištěno

13

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005

Pohyb obyvatelstva města Planá včetně částí od roku 1950 do 2011

Počet obyvatel
5600
5500
5400
5300
5200
5100
5000
4900
4800
4700
4600
4500
4400
4300
4200
4100
4000
3900
3800
3700
Rok

5522
5400

5045

4652

4251

3922
3779

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

Zdroj: © Český statistický úřad, 2012
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Pro sledování kvalitativních stránek populace je citelný nedostatek aktuálních údajů,
takže je nutné i dnes vycházet z výsledků SLDB 01 a brát v úvahu předpokládaný
vývoj.
Zjevně nejdůležitější z kvalitativních hledisek je věková struktura obyvatelstva, která
je základním předpokladem pro další průběh jeho přirozené obměny. Poklesem této
kvality věkové struktury obyvatelstva je v prvé řadě ohrožena životaschopnost
nejmenších sídel. Dalším aspektem je vzdělanostní struktura obyvatelstva podle
nejvyššího dokončeného vzdělání. V tomto směru neexistuje objektivní měřítko, a
proto je nutno vycházet z porovnání s vyššími územními jednotkami.
Obyvatelstvo Plané podle věku (dle SBDL 2001)
75+ a nezj.

198

65 - 74 let

395

60 - 64 let

222

50 - 59 let

725

40 - 49 let

804

30 - 39 let

777

20 - 29 let

894

15 - 19 let

406

5 - 14 let

732

0 - 4 roky

247
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005

Zachování současné, mírně vzestupné úrovně počtu obyvatel bude do značné míry
záviset na migračních vztazích. Zachování kladného migračního salda je ovšem
podmíněno zvýšením výstavby bytů a domů. U bytového fondu se jedná především o
rekonstrukce objektů.
Počty domácností podle typu domácnosti:
Bytové domácnosti
s 1 HD
se 2+ HD

1965
1813
152

Hospodařící domácnosti
s 1 CD
se 2+ CD
Cenzové domácnosti

2138
2110
28
2169
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úplné rodiny

1250

z toho se závisl. dětmi

616

neúplné rodiny

295

z toho se závisl. dětmi

206

nerodinné domácnosti

34

domácnosti jednotlivců

590
Zdroj: © Český statistický úřad, 2005

Obyvatelstvo podle náboženského vyznání:
Obyvatelstvo celkem
Věřící

z toho

5400
975

církev římskokatolická

828

církev českosl. husitská

19

českobratrská církev evangel.

30

pravoslavná církev

25

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi
Bez vyznání

7
3859

Nezjištěné vyznání

566
Zdroj: © Český statistický úřad, 2005

Ve vzdělanostní struktuře obyvatel nad věkovou hranicí 15-ti let v porovnání s
vyššími územními jednotkami neexistuje výrazný rozdíl ani oproti relacím bývalého
Západočeského kraje i České republiky. Nicméně více než cca jedna třetina občanů
starších 15-ti let, která dosáhla pouze základní vzdělání, je velkou nevýhodou pro další
dynamický rozvoj. Jedná se ovšem o disproporci republikovou, která je známá a
dlouhodobě sledovaná. Lze však předpokládat, že v průběhu posledních let (poslední
údaje pochází z roku 2001) došlo k podstatnému kvalitativnímu posunu, který tento
stav zlepšil.
Obyvatelstvo podle stupně vzdělání :
Obyvatelstvo 15leté a starší
bez vzdělání
v tom
podle
stupně
vzdělání

4421
33

základní vč. neukončeného

1151

vyučení a stř. odborné bez mat.

1680

úplné střední s maturitou

1045

vyšší odborné a nástavbové

146

vysokoškolské

302

nezjištěné vzdělání

64

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005
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Vyjíždějící do zaměstnání a škol :
Vyjíždějící do zaměstnání

2397

v rámci obce

1243

v rámci okresu

z toho

763

v rámci kraje

40

do jiného kraje

247

vyjíždějící do zam. denně mimo obec

913

Žáci vyjíždějící denně mimo obec

229

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005

V národnostní skladbě obyvatelstva jsou zastoupeny v menší míře i národnosti
menšinové.

Obyvatelstvo města Planá podle národnosti

m oravská; 42

česká; 5 400

Ostatní; 275

slovenská; 171

rom ská; 2
polská; 3
něm ecká; 23
ukrajinská; 12
vietnam ská; 22

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005
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Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem

5400
4947

česká
moravská

42

slezská

0

slovenská

z toho
národnost

171

romská

2

polská

3

německá

23

ukrajinská

12

vietnamská

22

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005

Počty ekononomicky aktivních obyvatel města Planá dle odvětví

976

1000
900

Zemědělství, lesnictví,
rybolov

800

Průmysl

700

Stavebnictví

600
Obchod, opravy mot.
Vozidel

500
417
400
300
200

226
150

168

213
150

Doprava, pošta a
telekomunikace
Veřejná správa, obrana, soc.
zabezpečení
Školství, zdravotnictví

100
0

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005
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B.2.3 Bytový fond
Vzhledem k nedostatku údajů po stránce kvantitativní a zejména kvalitativní je tedy
nutno i zde opět vycházet z výsledků sčítání v roce 2001 a další vývoj pouze
odhadovat z dostupných aktuálních dat. Všeobecně lze konstatovat, že ani údaje obcí o
nově postavených a zvláště pak o zaniklých bytech nejsou vždy zcela prokazatelné a
věrohodné.
Bytový fond
1400
1200

1149

1000
800

732

600
400
200

105106
19 34

0
Byty v rodinných domech

732

Byty v bytových domech

1149

Byty neobydlené v
obydlených domech

105

Byty neobydlené v
neobydlených domech

106

Byty obydlené přechodně

19

Byty sloužící k rekreaci

34

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005

Návaznost / výňatek / na ÚP:
Trvale obydlený bytový fond obce byl v roce 2001 plně využit. Rezervy pro migrační přírůstky
měl neobydlený bytový fond v rozsahu cca 100 domů a 211 bytů. K rekreaci sloužilo pouze 34
domů a 35 bytů a přechodně bylo obydleno 19 bytů. Neobydlené rekreačně využité byty se
vyskytují především v přičleněných osadách. Převaha neobydlených bytů (170 z 211) byla
soustředěna v samotném městě Planá. U velké části neobydlených bytů zde byl
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pravděpodobně důvodem stavební stav (rozestavěnost, rekonstrukce, havarijní stavební stav),
nikoliv nízká atraktivita města pro bydlení.
Od roku 1998 do roku 2008 se v Plané dokončilo celkem 228 bytů, tj. v ročním průměru 20,7
bytů - v přepočtu na 1000 obyvatel 3,7 bytů. V přepočtených hodnotách na obyvatele má
Planá vyšší tempo bytové výstavby než Tachov, kde se jedná o 2,8 dokončených bytů na
obyvatele. Na celkovém rozsahu bytové výstavby na Tachovsku (v ORP) se Planá podílí 22 %.

Domovní fond
700

645

629

600

500

400

300
236

223

185
151

200
131

100
38
16

0

Rodinné domy

629

Bytové domy

131

Domy soukromých osob

645

Domy obce, státu

38

SBD

16

Postavené do 1919

151

Postavené 1920 - 1945

185

Postavené 1946 - 1980

236

Postavené 1981 - 2001

223

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005
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Z dostupných údajů je patrné, že většina negativních rysů stavu a vývoje bytového
fondu se ostře koncentruje do malých a velmi malých sídel. Také se ukazuje, že
využití bytů roste s velikostí a významem sídla.
V nejbližší budoucnosti je nutno dále zvyšovat úsilí o zvýšení intenzity oprav a
rekonstrukcí již nevyhovujících bytů a domů.
.
Domovní fond
Domy úhrnem
z toho domy obydlené

910
810
rodinné domy

629

bytové domy

131
soukromých osob

domy
podle
vlastnictví

z úhrnu
obydlených
domů

domy
postavené

645

obce, státu

38

SBD

16

do 1919

151

1920-1945

185

1946-1980

236

1981-2001

223

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005

Město Planá - stáří domů v procentech /
Domy postavené v letech:

19,0%
28,1%

do 1919
1920 - 1945
1946 - 1980

23,3%

1981 - 2001

29,7%

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005
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Charakteristika trvale obydlených domů
Rodinné domy dosahují 82,8 % z trvale obydlených, bytové 17,2 %.
Největší počet trvale obydlených domů a z toho rodinných domů byl vlastněn
fyzickými osobami. Z celkového počtu vlastníků se soukromé fyzické osoby podílely
na vlastnictví trvale obydlených domů 92,3 %. Bytové a ostatní domy byly také v malé
míře zastoupeny ve vlastnictví obce a státu. Obce a stát se podílely na vlastnictví
bytových domů 5,4 % . Podíl SBD na trvale obydlených domech je 2,3 %.
Nejvíce trvale obydlených domů bylo postaveno v letech 1946 – 1980 ( 29,7% ). Z
trvale obydlených rodinných domů dosáhly nejvyššího počtu rodinné domy s 1-2
podlažími ( 84,1% ). Z celkového počtu 810 trvale obydlených rodinných domů bylo
vybaveno vodovodem 803, přípojkou na kanalizační síť 552, plynem 465, ústředním
topením 653.

Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem
z toho
podle
podlaží
počet
domů
vybavených

1-2

810
672

3-4

104

5+

23

přípojkou na kanalizační síť

552

vodovodem

803

plynem

465

ústředním topením

653

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005

Vývoj bytového fondu
Z celkového množství 2 176 bytů byly obydlené byty v počtu 1 965. Byty
neobydlené v trvale obydlených domech 105 a neobydlené byty v neobydlených
domech 106. Hlavní příčiny neobydlenosti bytů pravděpodobně spočívaly jejich
v technickém stavu, ale i přechodném pobytu osob bez trvalého pobytu (větší sídelní
centra všeobecně) a také ve využití k rekreačním účelům (především venkovské části).
Podíl neobydlených bytů, které slouží k rekreaci, dosáhl 34 a přechodně obydlených
19. Z výsledků sčítání LDB 2001 jasně vyplývá, že v Plané a jejich částech je jistá
rezerva v bytovém fondu (neobydlené domy a v nich neobydlené byty).
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Bytový fond
Byty úhrnem

2176

byty obydlené

1965

z toho
v tom

v rodin. domech

732

v bytov. domech

1149

byty neobydlené v obydl. domech

105

byty neobydlené v neobydl.domech

106
obydl. přechodně

z toho
podle důvodu

slouží k rekreaci

19
34

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005

Charakteristika trvale obydlených bytů
V mnoha sídelních centrech, malých i velkých, je zaznamenán vysoký podíl trvale
obydlených bytů v domech postavených do roku 1919. To platí také pro město Planá.
Díky této skutečnosti zde byla v roce 1992 vyhlášena:
Městská památková zóna - vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10.9.1992 o
prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny.
Rozhodnutí id č: 1992476

Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností

1965

ve vlastním domě

640

v osobním vlastnictví

635

nájemní

382

člena bytového družstva

167

1 místnost

208

2 místnosti

621

3 místnosti

729

4 místnosti

239

5+ místností

152

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005
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Úroveň bydlení
Území Plané včetně částí, nacházející se v okrese Tachov, patří k nejméně
zalidněným oblastem ČR (28 obyv./ km2). Tento stav je důsledkem již zmíněných
událostí po II. světové válce, kdy bylo z regionu vysídleno německé obyvatelstvo.
S negativními důsledky poválečného vývoje se v současnosti potýkají více venkovské
části než-li město. Na první pohled nejviditelnější je zejména stále ještě zanedbaný
stav části domů a objektů, (kulturních památky nevyjímaje) a nedostatečná technická
infrastruktura. Méně viditelná, ale z hlediska vytváření podmínek pro trvale udržitelný
rozvoj neméně důležitá, je i obnova tradičního kulturního a společenského života
v jednotlivých obcích.
Návaznost / výňatek / na ÚP:
Celkové hodnocení předpokladů
Samotné město Planá má ze všech hledisek bezkonkurenčně nejlepší a velmi dobré
předpoklady pro progresivní vývoj početních stavů obyvatel. Na úrovni přičleněných částí je
situace problematičtější.
Celkově nejlepší předpoklady mají Svahy, které jsou největší trvale obydlenou částí s
příznivou věkovou skladbou (mladým obyvatelstvem). K možnosti rozvoje obytné funkce
přispívají i relativně dobré podmínky. V ÚAP ORP Tachov jsou evidovány záměry na rozvoj
bydlení.
K růstu atraktivity pro bydlení může dojít i v Týnci s výhodnou polohou vůči městu na silnici
II/230, kde byl evidovaný vývoj 2001/1991 sice regresivní, ale podmínky a poloha mohou vést
k mírnému demografickému oživení.
Otín má již velmi staré obyvatelstvo a je zde možné předpokládat generační obměnu, která
povede k stabilizaci trvalé obytné funkce a možná i k demografickému oživení díky relativně
dobrým podmínkám a poloze sídla. V Otíně jsou též v ÚAP ORP Tachov uváděny záměry na
rozvoj obytné funkce.
Také malá část Křínov, která zaznamenala v mezidobí mírné přírůstky, může mít díky poloze a
předpokladům stabilizovaný event. i mírně růstový vývoj. Je zde evidován záměr výstavby na
smíšených plochách a předpoklady dává i vyšší využití rekreačních domů pro trvalé bydlení.
V části Kříženec, která je vůči městu v nejvýhodnější poloze bude bariérou rozvoje existence
radaru a rušivé vlivy letiště, ale i absence veřejného vodovodu.
Relativně dobré demografické předpoklady má Zliv, hodnocení předpokladů je ale velmi
nízké. Zliv má přitom pro růst obce a trvalého bydlení určité přirozené rezervy v rekreačně
využívaných objektech, velkou nevýhodou je prostorová nespojitost obydleného území (část se
skládá ze dvou ZSJ). Novou výstavbu podmiňuje alespoň částečné zlepšení technické
infrastruktury. V ÚAP ORP Tachov je evidován zájem obyvatel o vybudování dětského hřiště,
což je v lokalitách obdobného typu poměrně nevídané a signalizuje růst atraktivity této části
pro rodiny s dětmi.
Ostatní části (Pavlovice, Vysoké Sedliště a Vížka) s regresivním vývojem a starým
obyvatelstvem mají předpoklady rozvoje již velmi problematické, a to jak z hlediska polohy,
tak technické vybavenosti (Vížka a Vysoké Sedliště). U Pavlovic může dojít ke generační
obměně, k využití rekreačních domů pro trvalé bydlení a k stabilizaci stávajících počtů
obyvatel díky podmínkám. Negativně ale bude působit polohový faktor.
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Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem

byty
podle
vybavení

1965

plyn v bytě

1102

vodovod v bytě

1941

vlastní splachov.záchod

1910

vlastní koupelna, sprchový kout

1904

ústřední topení

1412

etážové topení

223

osob na byt

2,73
2

průměrný
počet

osob na obytnou místnost 8+m

0,99

obytné plochy na byt

50,76

obytné plochy na osobu

18,44

obytných místn. na byt

2,77

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005

B.3 Sociální infrastruktura
Sociální infrastruktura je tvořena souborem občanských zařízení poskytující služby a
zajišťuje veřejné služby s bezprostředním dopadem na kvalitu života všem obyvatelům
a návštěvníkům regionu. Vytváří tedy materiální podmínky pro široký okruh činností.
V současnosti je sociální infrastruktura ve řešeném území na velmi dobré úrovni.
Město se intenzivně věnuje sociální problematice a vynakládá značnou část finančních
prostředků na její chod a obnovu. I přes tento fakt je stále prioritní podpora
hospodářsky znevýhodněného regionu Tachovska a týká se oblasti zlepšení sociální
infrastruktury ve všech směrech.
Stárnutí populace a vývoj hospodářství budou více zvyšovat nároky na alternativní
řešení a přizpůsobování sociální infrastruktury novým podmínkám. Vytváření
prostředí s preferencí dostupnosti a kvality se následně promítá do efektivity veřejných
služeb a tedy i do oblasti ekonomického rozvoje.
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B.3.1 Školství
Všeobecně je vzdělanost důležitým ukazatelem kvality lidských zdrojů, lepší
vzdělanostní struktura obyvatelstva bývá považována za předpoklad úspěšného
sociálního a ekonomického rozvoje.
Pro zájmovou oblast je na jedné straně oproti jiným regionům ČR charakteristická
příznivá věková struktura, projevující se jako dědictví přílivu mladších věkových
skupin při znovuosídlování pohraničí, na druhé straně je pro oblast typický velmi
nízký podíl rodáků a rovněž nižší úroveň vzdělanosti, projevující se nedostatečnou
kvalifikací pro nová náročnější odvětví průmyslu a služeb.

Počty obyvatel města Planá podle stupně vzdělání

1800

Bez vzdělání

1680
1600

Základní

1400
Vyučení a stř. odborné bez
mat.

1151

1200

1045
1000

Úplné střední s maturitou

800
Vyšší odborné a nástavbové

600
Vysokoškolské

400

302
Nezjištěné

146

200
33

64

0

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005
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Školy v Plané:


Základní škola Planá (dva objekty):
- náměstí Svobody 59
pro 990 žáků s družinou a jídelnou.

- Na Valech 143
pro 540 žáků s družinou.



Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129

Střední odborné učiliště nabízí obory vhodné i pro absolventy speciálních základních škol a
pro děti s vývojovými poruchami.
Střední odborné učiliště pro svou práci využívá několik budov




Vlastní budovu školy v Kostelní ulici. Zde probíhá teoretická příprava a sídlí zde
vedení školy.
Areál domova mládeže v Bezdružické ulici (naproti nemocnici), kde je školní jídelna,
ubytovací zařízení a cvičné šicí dílny a kuchyně pro žáky.
Středisko praktického vyučování v Jateční ulici (proti vlakovému nádraží). Ve
středisku jsou dílny pro stavební obory.

Ve vyšších ročnících žáci vykonávají praxi na smluvně zajištěných pracovištích skutečného
provozu. Pro mimoplánské je Planá velmi dobře dostupná vlakem i autobusem.
Pro žáky z větších vzdáleností nebo s horší dopravní obslužností je připraven domov mládeže
s celodenním stravováním.

Nabídka oborů vzdělávání:
Ošetřovatel
Šití prádla
Zednické práce
Truhlářské práce
Kuchařské práce
Malířské a natěračské práce
Pečovatelské služby
Nástavbové studium – Podnikání
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Základní umělecká škola, Dukelských hrdinů

Základní umělecká škola pro 300 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných,
tanečních a literárně-dramatických oborů.
Základní umělecká škola v Plané je jednou ze tří škol bývalého okresu Tachov.
Budova z roku 1908, ve které ZUŠ sídlí, je v ulici Dukelských hrdinů č. 85 (u autobusového
nádraží) a je majetkem Města Planá.
Cílem základní umělecké školy je poskytovat dětem a mládeži základní umělecké vzdělání v
jednotlivých v oborech – v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém
a kultivovat jejich osobnost po stránce umělecké.
Základní umělecká škola získává nadané, talentované žáky a připravuje je na studium na
středních i vysokých uměleckých školách.
Školu navštěvují žáci z Plané a jejího blízkého okolí. Pro žáky ze vzdálenějších obcí a s
komplikovanou dopravní obslužností byla zřízena po dohodě s místními Obecními úřady
místa výuky v Chodové Plané, Svojšíně a v Černošíně.



Dětský domov Planá

Provoz domova rodinného typu s kapacitou 32 dětí.



MŠ Planá, Havlíčkova 449 a Smetanova 620

Dva objekty Mateřské školy pro 215 dětí s jídelnou.

Městské kulturní středisko - knihovna Planá
náměstí Svobody 56, 348 15 Planá
Veřejný internet v půjčovní době

str.

46

Strategický plán rozvoje města Planá do roku 2022

Počet obyvatel města Planá vyjíždějící do zaměstnání a škol

1243
54%

763
33%

247
11%

v rámci obce

v rámci okresu

v rámci kraje

do jiného kraje

40
2%

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005

B.3.2 Zdravotnictví
Úroveň a dostupnost zdravotní péče by měl představovat dlouhodobě standart pro
obyvatele řešeného území i pro širší region. Ovšem skutečnost je taková, že nemocnice
vzdálená cca 14 km není spádovou pro občany řešeného území a ti jsou tak nuceni
navštěvovat nemocniční zařízení v 60 km vzdáleném Stodě.
Jedinými zdravotnickými zařízeními v tomto rozlehlém, avšak málo zalidněném
území, jsou:
Poliklinika Tachov - pobočka Planá
Poskytování zdravotnických služeb.
Bezdružická 274, 348 15 Planá
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Nestátní zdravotnické zařízení SWISS MED CLINIC - Planá u Mar.Lázní
Bezdružická 274
348 15 Planá u Mariánských Lázní
Areál Nemocnice Planá - v prostorách nově zrekonstruovaného chirurgického pavilonu.
SWISS MED CLINIC sleduje nejmodernější světové trendy a aplikuje pouze dokonale
prověřené a spolehlivé léčebné postupy. Současným trendem jsou zejména miniinvazivní
operační zákroky, které se zpravidla provádějí bez potřeby následné hospitalizace, anebo
vyžadují pouze krátkodobou, jednodenní hospitalizaci.

Poliklinika Tachov
Václavská 1560, 347 01 Tachov
Zdravotnické zařízení poskytuje standardní všeobecnou ambulantní péči, příslušná laboratorní
a další vyšetření.
Rentgen,
SONO,
Rehabilitace,
mamografie.
Lékárna přímo v budově.

Stodská nemocnice
Stodská nemocnice, a.s.
Hradecká 600
333 01 Stod
Stodská nemocnice, a.s. funguje nepřetržitě téměř padesát let. Komplexní zdravotnickou péči
zajišťuje od roku 1963. Nemocnice disponuje čtyřmi samostatnými lůžkovými odděleními a
dále samostatným oddělením s následnou péčí. K dispozici má špičkově vybavené chirurgické
operační sály vybavené v souladu s normami EU.
Svým významem výrazně přesahuje původní statut okresní nemocnice, neboť poskytuje péči
pacientům ze spádové oblasti sahající do bývalých okresů Plzeň-jih, Plzeň-sever, Domažlice a
Tachov.
Převzala po uzavření nemocnice v Plané u Mariánských Lázní část pacientů Tachovského
regionu.
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B.3.3 Sociální péče
Pro zabezpečení potřeb seniorů, nemocných a pohybově omezených klientů funguje
v Plané (a také v Tachově a Kurojedech) domov s pečovatelskou službu. Poskytuje
kvalitní pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně, poskytuje zajištění stravy a pomoc při zajištění dalších činností. Nabízí svým
klientům úplnou péči i s bydlením.

Pečovatelská služba Planá, Bohušova 811, Planá, 348 15
Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantní, terénní
Cílová skupina klientů:
senioři
Věková kategorie klientů:
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Domov pro seniory Tachov, Panenská 2068, 347 01 Tachov
Domov pro seniory Tachov, U Penzionu 1711, 347 01 Tachov
jsou zařízeními sociálních služeb pro seniory. Poskytuje pobytové sociální služby osobám,
které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Cílem je umožnit osobám v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti,
zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Prioritou je poskytování kvalitních sociálních
služeb v domově pro seniory, zavádění nových služeb a udržení dobrého zdravotního a
psychického stavu osob. Fakultativně jsou při poskytování sociálních služeb zajišťovány další
činnosti.

Domov pro seniory Kurojedy, Kurojedy 61, 348 02 Bor
je zařízení sociálních služeb pro seniory. Poskytuje pobytové sociální služby osobám, které
mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejíchž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.
Domov pro seniory má dvě budovy. Jednopatrová budova k bydlení je celá bezbariérová. V
hospodářské budově je umístěna kotelna, garáže a prádelna. Kolem budov je velká zahrada s
altánem. Domov se nachází v klidném vesnickém prostředí, v blízkosti lesů s možností sběru
lesních plodin.
Cílem je umožnit osobám v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti,
zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Prioritou je poskytování kvalitních sociálních
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služeb a udržení dobrého zdravotního a psychického stavu osob. Fakultativně jsou při
poskytování sociálních služeb zajišťování dalších činností.

B.3.4 Kultura
Kulturní a společenský život v Plané a na jeho území byl stejně jako v celé ČR
značně poznamenán historickým vývojem po 2. světové válce. Hromadný odsun
německého obyvatelstva a politická orientace přinesli zánik zdejších zvyklostí a tradic.
Po událostech v roce 1990 a změně politického klimatu je patrný vznik různých forem
občanských sdružení a spolků, které se snaží o obnovení kulturního a společenského
života.
Aktivity těchto občanských sdružení či iniciativ podporuje město systémem
rozdělování finančních příspěvků. Organizace spravují kulturní stánky, které v
posledních letech prošli částečnými rekonstrukcemi a zajišťují pořádání kulturních
akcí. Spektrum kulturní nabídky je na dobré úrovni zahrnující téměř všechny formy.
Městské kulturní středisko
Město Planá ukončilo koncem roku 2010 dlouholetou rekonstrukci historické budovy
na náměstí Svobody č.p.56. Nové zázemí zde našlo městské kulturní středisko,
městská knihovna a nově také kulturní a informační středisko (KIS).
Záměrem bylo tyto složky propojit a vytvořit tak kulturně-společenské zařízení s širší
nabídkou služeb veřejnosti. Přízemí a první patro využívá městská knihovna (v přízemí je
umístěno oddělení pro dospělé čtenáře a v prvním patře oddělení pro děti). Městské kulturní
středisko získalo podkroví, společenský sál vhodný pro kulturní akce a zároveň menší
prostory pro expozici sbírky moderního umění města Planá. Zázemí pro informační středisko
je umístěno ve vstupní hale oddělení pro dospělé, takto nabídneme obyvatelům města i jeho
návštěvníkům nové služby např. turistické informace, rezervace kulturních akcí, mapy, knihy
s regionální tématikou, pohledy, přístup na veřejný internet atd.

Společenský život obyvatel města a okolí je samozřejmě také ovlivněn ročním
obdobím či historickou událostí.
Organizační složky města Planá






Městské kulturní středisko, městské kino - vedoucí p. Milena Nová,
městská knihovna, knihovnice p. Ivana Vasuková, Lucie Šrajerová,
Školní hřiště, vedoucí p. Jan Veselý
Pečovatelská služba Planá, vedoucí p. Naděžda Dlouhá,
Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů v Plané
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B.4 Dopravní a technická infrastruktura

B.4.1 Doprava
Město Planá a jeho části leží na západním okraji ČR, v severní části tachovského
okresu. Svou polohou je v blízkosti dalších důležitých sídelních center, významných
dopravních uzlů železničních a automobilových tras včetně blízkosti dálnice D5
z Prahy do Norimberka.
Hromadnou přepravu osob zajišťuje autobusová a železniční doprava.
Technický stav silnic a místních komunikací je v současnosti uspokojivý. Ovšem v
některých lokalitách svých stavem zcela neodpovídají technickým parametrům a
bezpečnosti silničního provozu. Rekonstrukce místních komunikací a chodníků, díky
vysokým finančním nákladům na jejich údržbu a obnovu, budou v budoucnu patřit
mezi prioritní akce.
Mapový podklad se sítí hlavních silničních tahů:

Copyright © 2001 - 2012 Mapy.cz, s.r.o.
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Silniční doprava
Silniční dopravu spolu s komplikacemi vycházející ze zatíženosti území
automobilovou dopravou řeší obsáhle ÚP města, kde jsou navržena jednotlivá
opatření.
Návaznost / výňatek / na ÚP:
Z hlediska silniční infrastruktury je nejvýznamnější přeložka silnice I/21 v úseku Planá –
Chodová Planá (detailní návrh je řešen projektovou dokumentací zpracovanou firmou
Valbek, spol. s.r.o.), která je v souladu se ZÚR Plzeňského kraje. Přestavba silnice má za cíl
zvýšit bezpečnost provozu jak v extravilánových tak především v intravilánových úsecích, kde
mimo jiné vede i ke zlepšení kvality životního prostředí. Součástí přeložky silnice I/21 v úseku
Planá – Chodová Planá je i přestavba navazujících silnic a místních a účelových komunikací
ve významných křižovatkových bodech. Řešení je navržené s ohledem na zvýšení bezpečnosti
nejen motorové ale i nemotorové dopravy a zkvalitnění přilehlých veřejných prostorů.
Křižovatkový prostor silnice II/198, II/201 a místní komunikace Dukelských hrdinů v Plané je
navržen k přestavbě jako průsečná křižovatka s možností využití prvků kanalizace dopravního
proudu.
Křižovatkový prostor silnice II/198 (ulice Tepelská), ulice Smetanova a Dvořákova je
vzhledem k nepříznivému uspořádání jako 5-ti ramenná křižovatka a návrhu na propojení
ulice Smetanova s ulicí Zámeckou navržen k přestavbě.
Křižovatkový prostor silnic II/198 a II/230 na okraji sídla Planá je navržen k přestavbě s
maximálním využitím prvků kanalizace dopravního prostoru tak, aby byly jednoznačně
vymezené jednotlivé dopravní proudy.
Prostor silnice II/198 v místě napojení areálu Stora Enso Timber a nově navrhované
rozvojové plochy je navržen k přestavbě. Problematický je zejména připojovací
a odbočovací manévr rozměrnějších vozidel. Vzhledem k velikosti navrhované rozvojové
plochy se dá v budoucnu očekávat nárůst intenzity dopravy
Od přeložky ulice Kyjovská a Zámecká je navržené prodloužení komunikace kolem Městského
rybníka ke stávající ulici Smetanova. Nová komunikace zpřístupní nově navrhované rozvojové
plochy a zajistí přístup k centrálnímu parku od jihu. Společně se stávající ulicí Smetanova
vytvoří alternativní propojení mezi ulicí Kyjovská a Zámecká a silnicí II/198 (ulice
Tachovská), které je v současné době realizované přes náměstí Svobody nebo ulicí Revoluční.
Stávající ulici Smetanova vedená mezi zahradami je napojená na novou komunikaci
propojkou vedenou podél rozvojové plochy Z18. Vzhledem k šířkovým poměrům stávající
ulice Smetanova v úseku ulice Hřbitovní a Tachovská je nezbytné zamezit parkovaní a
odstavování vozidel v tomto prostoru místní komunikace. Z tohoto důvodu je navržená nová
plocha pro parkování a odstavování vozidel přístupná z ulice Smetanova.
Stávající účelová komunikace v majetku Lesů ČR vedoucí z Dolního Sedliště do Josefovy Hutě
je z důvodu využití pro propojení místních částí Pavlovice a Josefova Huť s oblastí na severu
od řeky Mže navržená k prostorové úpravě s doplněním výhyben. V současné době je toto
propojení zajišťováno pouze po stávající silnici I/21 a III/2002.
Stávající účelové komunikace zpřístupňující osady v okolí řeky Mže jsou z důvodu zajištění
bezpečného propojení doporučené k prostorové úpravě s výhybnami umožňujícími vyhýbání
protijedoucích vozidel.
Z důvodu nedostatečných šířkových poměrů stávající místní komunikace zpřístupňující
od silnice II/230 osady Vysoké a Dolní Sedliště je komunikace navržená k prostorové úpravě s
výhybnami zajišťujícími bezkonfliktní vyhýbání protijedoucích vozidel.
Napojení rozšířené plochy sběrného dvora Z65 (v současné době v projektové přípravě) na
navrhovanou přeložku silnice III. třídy (součást přeložky silnice I/21 - DS1) je doporučeno
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řešit v detailu s ohledem na zachování bezpečnosti provozu na vjezdu a výjezdu z areálu, který
je v projektové dokumentaci situován v blízkosti navrhované okružní křižovatky.
V souladu se zpracovanými komplexními pozemkovými úpravami v k.ú. Svahy, k.ú Týnec u
Plané, k.ú. Křínov a k.ú. Zliv nad Mží jsou zapracovány záměry nových či obnovy původních
účelových komunikací, které umožňují zpřístupnění dílčích lokalit a pozemků. Jejich
nezastupitelný význam je i v zajištění požadované prostupnosti území posilující obraz a funkci
krajiny, i pro vedení pěších a cyklistických tras.

Autobusová doprava
Převažujícím druhem veřejné hromadné dopravy osob je autobusová doprava, kterou
v řešeném území zajišťuje ČSAD Autobusy Plzeň a.s.
Pro spojení s městem je hodnocení dobré, avšak spojení s okolními obcemi není úplně
dostatečné (především nedostatek víkendových spojů).
Železniční doprava
Řešeným územím prochází:
- trať č. 184 Planá – Tachov – Bor – Bělá nad Radbůzou – Poběžovice – Domažlice,
regionální jednokolejná, neelektrizovaná, jež je důležitou spojnicí několika menších
měst na úpatí Českého lesa
Návaznost / výňatek / na ÚP:
Regionální trať č. 184, výhledově navrhovaná k přestavbě, je v řešeném území zachována ve
stávajícím koridoru. Výhledové záměry přestavby tratě v úseku Domažlice – Planá vycházejí z
technické studie „Zlepšení infrastruktury na regionálních tratích Plzeňského kraje – Český les
a Pošumaví“, zpracované firmou SUDOP Praha, a.s. v roce 2004.

- trať č. 170 Beroun – Plzeň – Cheb, která je hlavní tratí celostátního i mezinárodního
významu. Spojuje západní Čechy s Prahou a je významnou železniční spojnicí Česka a
západní Evropy. Dnes je součástí III. železničního koridoru, který protíná republiku ve
východo-západním směru (z Mostů u Jablunkova do Chebu).
Návaznost / výňatek / na ÚP:
Koridor modernizace železniční tratě č. 170, která je součástí III. tranzitního koridoru je v
úseku (Pňovany) – hranice řešeného území – Svahy – Planá vymezen v souladu s územně
technickou studií „Modernizace tratě Plzeň – Cheb“, která byla zpracována v roce 1993
Dopravním rozvojovým střediskem Praha, pobočkou Ústí nad Labem. V úseku Pňovany –
Planá je navrhována dvoukolejná elektrizovaná trať v nové trase s cílem zajištění podmínek
pro souvislou rychlost klasických vozů 160 km/hod. Studie předpokládá v řešeném území
novou železniční zastávku Svahy.

str.

53

Strategický plán rozvoje města Planá do roku 2022

Cyklistická doprava
Město Planá a okolí má velmi příznivé terénní podmínky pro cyklistickou dopravu a
této výhody již využívá. V území se nachází tyto cyklotrasy:
Nová cyklotrasa Planá - Svatá Anna – Mähring – Tirschenreuth
Trasa je přehledně značena směrovkami s nápisem Tirschenreuth a Planá.
Cyklotrasa vede přes zajímavá místa jak přírodního, tak geografického i historického
charakteru.

Cyklotrasa č. 2138 Zahájí - Mariánské lázně
Obtížnost: střední
Značení: silniční
Komunikace: silnice, místní a účelové komunikace
Povrch: asfalt, zpevněný i nezpevněný povrch
Vhodné pro MTB a trekingové bicykly
Cyklomapy: KČT 1:100 000 č.3 Povodí Mže a Střely
Shocart 1:60 000 č. 130 Český les, Tachovsko, č.122 Západočeské lázně
PRŮBĚH CYKLOTRASY:















0.00 km - Rozvadov, Zahájí (CZ/D), Hraniční přechod
2.00 km - Křižovatka cyklotras 2138 a 2170, Ulice nebo jiné místopisné označení
6.00 km - Nová Knížecí Huť, US - DEU
10.50 km - Lesná, Město nebo obec
17.50 km - Studánka, Město nebo obec
22.50 km - Tachov, Město nebo obec
25.50 km - Tachov, Vilémov, Ulice nebo jiné místopisné označení
28.50 km - Lom u Tachova, Město nebo obec
30.50 km - Nahý Újezdec, Místní část
35.50 km - Planá, žel.stanice, Železnice
37.00 km - Planá, Město nebo obec
42.50 km - Michalovy Hory, Místní část
48.00 km - Pístov, Místní část
55.50 km - Mariánské Lázně, Město nebo obec

str.

54

Strategický plán rozvoje města Planá do roku 2022

Cyklotrasa č. 2167 Staré Sedliště - Planá u Mariánských Lázní
Obtížnost: lehká
Značení: silniční
Komunikace: silnice, místní a účelové komunikace
Povrch: asfalt, zpevněný i nezpevněný povrch
Vhodné pro všechny typy bicyklů
Cyklomapy: KČT 1:100 000 č. 3 Povodí Mže a Střely
Shocart 1:60 000 č.130 Český les, Tachovsko
PRŮBĚH CYKLOTRASY:







0.00 km - Staré Sedliště, Město nebo obec
3.00 km - Tisová, Místní část
7.00 km - Nad Klíčovem, rozcestí, Ulice nebo jiné místopisné označení
10.50 km - Kočov, Město nebo obec
16.00 km - Brod nad Tichou, Město nebo obec
20.00 km - Planá, žel.stanice, Železnice

Cyklotrasa č. 2206 Planá - Šipín
Obtížnost: lehká
Značení: silniční
Komunikace: silnice, místní a účelové komunikace
Povrch: asfalt, zpevněný i nezpevněný povrch
Vhodné pro MTB a trekingové bicykly
Cyklomapy: KČT 1:100 000 č. 3 Povodí Mže a Střely
Shocart 1:60 000 č.131 Plzeňsko sever, č. 122 Západočeské lázně
PRŮBĚH CYKLOTRASY:









0.00 km - Planá, Město nebo obec
4.00 km - Otín, Místní část
6.00 km - Křínov, Místní část
7.50 km - Kořen, Místní část
13.00 km - Zádub, Místní část
17.50 km - Kokašice, Město nebo obec
23.50 km - Okrouhlé Hradiště, rozcestí, Ulice nebo jiné místopisné označení
28.00 km - Šipín, Místní část

Jednou z možností jak více zvýšit návštěvnost zájmové oblasti za relativně nízkých
pořizovacích nákladů je další rozvoj cykloturistiky. Blízkost lázeňské oblasti a CHKO
Český les, Slavkovský les a Tepelská vrchovina nabízí velmi vhodné podmínky pro
rozvoj různých forem cyklistické dopravy v čistém a zachovalém přírodním prostředí.
Návaznost / výňatek / na ÚP:
Stávající značené cyklistické trasy jsou převážně vedené společně s motorovou dopravou po
dopravně zatížených komunikacích bez jakékoli segregace. Z tohoto důvodu je navržené
převedení vybraných úseků mimo tyto komunikace na komunikace méně zatížené nebo do
společné stopy s chodci tak, aby byla zajištěná maximální bezpečnost cyklistů.
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Stávající značená cyklistická trasa 2138 je převedená z ulice Nádražní a Sadová do ulice
Jateční a společně s chodci cyklisté využívají lávku přes silnici I/21. V ulici Fučíkova jsou
cyklisté přijíždějící z centra vedeni společně s chodci po chodníku, který je doporučený k
rozšíření, cyklisté přijíždějící v opačném směru využívají stávající komunikaci společně s
motorovou dopravou. Dále je trasa vedená společně s chodci po chodníku mezi ulicí
Fučíkovou a Wolkerovou, kde je navržené rozšíření chodníku z důvodu realizace společné
stezky pro pěší a cyklisty. Ulicí Havlíčkova jsou cyklisté přivedeni k ulici Dukelských hrdinů.
Navrhované úpravy ve vedení stávající cyklistické trasy vhodně propojí centrum sídla a
oblasti bydlení s železničním nádražím. Od křižovatky ulice Dukelských hrdinů se silnicí
II/195 je převedena cyklistická trasa ze silnice II/195 na silnici II/201 a silnici III/19839
procházející kolem koňské farmy Kříženec.
Propojení již existujících cyklistických komunikací v Plané je zajišťováno spojením trasy 2138
se stezkou pro pěší a cyklisty na severním okraji Plané. Trasa je vedená přes náměstí Svobody
a kolem Městského rybníka. Dále jsou vedeny cyklistické trasy přes Svatou Annu směrem na
Chodovou Planou.
Nově jsou navržené cyklistické trasy procházející řešeným územím navazující na stávající
cyklistické trasy vedené v širším okolí. Jedná se především o cyklistické trasy vedené podél
řeky Mže od Stříbra do Plané. V souvislosti s vymezením trasy na levém břehu řeky Mže je
navržená cyklistická trasa od severu přes sídla Otín, Zliv a Svahy a propojující trasy 2206 a
převedenou trasu 2138.
V souvislosti s návrhem převedených nebo nových cyklistických tras je nezbytná úprava
stávajících místních a účelových komunikací ve vybraných úsecích a vhodné doplnění
vybavenosti a mobiliáře pro cyklisty.
Mapa cyklotras:

Copyright © 2001 - 2012 Mapy.cz, s.r.o.

Mezi městem Planá a městysem Chodová Planá je podél frekventované silnice č. 21
hojně využívaná nově vybudovaná stezka s asfaltovým povrchem pro pěší a cyklisty.
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Pěší doprava
Návaznost / výňatek / na ÚP:

Pro každodenní i rekreační pohyb chodců v okolí navrhovaných přestaveb
křižovatkových prostorů a nových rozvojových ploch je nezbytné zabezpečit jejich
bezpečný pohyb vhodným doplněním komunikací pro pěší, které budou součástí
přestaveb a navrhovaných rozvojových ploch. V rámci komplexních úprav
doporučujeme posílení funkce veřejného prostoru s důrazem na společenskou funkci.
Z důvodu zvýšení bezpečnosti pěších a zkvalitnění podmínek pro pěší turistiku je
doporučené převedení některých pěších tras mimo hlavní pozemní komunikace. Jedná
se především o značenou modrou turistickou trasu vedenou od železničního nádraží k
ulici Dukelských hrdinů a stávající červenou turistickou trasu v úseku ulice Fučíkova k
ulici Dukelských hrdinů. Dále jsou navržené nové turistické trasy zpřístupňující
atraktivity v okolí a podporující rozvoj turistiky v řešeném území.
Hipotrasy
Návaznost / výňatek / na ÚP:

V souvislosti s existencí koňské farmy u sídla Kříženec je západně od Křížence, v okolí
vrchu Homole a údolí Kosového (Kosího) potoka, vymezena zóna pro hipostezky.
Jejich vedení v rámci této zóny je nastíněno v přiloženém schématu. Konkrétní územní
řešení hipostezek je však závislé na dohodě zainteresovaných stran a vlastníků
dotčených pozemků.

B.4.2 Technická infrastruktura
B.4.2.1 Vodní hospodářství
Území města Planá a jeho částí je hydrogeologicky na vodu bohaté a s tím jsou
spojeny i vyšší náklady na údržbu a úpravy vodních zdrojů, vodních toků, rybničních
nádrží (vodních ploch) a jejich odtokových poměrů i v rámci jejich celkové
revitalizace.
Převážnou část okresu Tachov, kde se nachází i město Planá se svým územím,
překrývají pásma hygienické ochrany (PHO 3. stupně vodárenského odběru povrchové
vody ze Mže zahrnuje celé povodí). Do řešeného území patří tyto vodohospodářsky
významné vodní toky (ve správě Povodí Vltavy, provoz Berounka Plzeň): Mže, Tichá,
Hamerský a Kosový potok.
Vodou je město zásobováno ze zdroje Planský les - Broumov a Planá - vrty pod
Sídlištěm, splňující kvantitativní i kvalitativní požadavky rozvoje města. Většina
místních částí Plané má také vybudované a funkční vlastní vodovody. Největší z
místních vodovodů vznikl propojením sídel Otín – Týnec - Křínov. Bez vodovodu pro
veřejnou potřebu nadále zůstanou místní části Vížka, Kříženec a Zliv.
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Technický stav vodovodních sítí, kromě částí, kde byl vodovod v nedávné době
vybudován, je v mnoha případech na hranici své životnosti.
Cena vody bude i v příštích letech ovlivňovat rozsah zásobování z místních levných
podzemních zdrojů.
KANALIZACE, ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Návaznost / výňatek / na ÚP:
Původně zaostávající obor odvádění a zejména čištění odpadních vod zaznamenal v
posledním desetiletí významný posun a počtem obyvatel připojených na kanalizace se
postupně vyrovnává s již dříve rozvinutým oborem zásobování pitnou vodou. Výraznější
rozdíly zatím přetrvávají při srovnání města Planá s ostatními, územně odloučenými místními
částmi obce.
Kanalizační síť města Planá se rozvíjí z původní délky 17,5 km a návazně na využití
zastavitelných ploch navrhovaných územním plánem obce se bude dále rozvíjet. Zlomovým
obdobím pro rozvoj odvádění a čištění odpadních vod města Planá je rok 2004-2005, kdy byl
realizován projekt „Rozšíření a intenzifikace ČOV a kanalizace“. Projektovaná kapacita
čistírny 5 950 EO má být podle PRVK PK vytížena do roku 2015 přítokem odpadních vod v
objemu 877,59 m3/d, resp. látkového znečištění 357,64 kgBSK5/d, tj. 5 961 EO. Z toho má být
5 113 fyzických obyvatel a na zbytek kapacity (837 EO) připadá znečištění z výroby, občanské
a technické vybavenosti, případně i menší kapacitní rezerva.
Produkce odpadních vod i produkce znečištění od roku 2002 plynule stoupá a vzhledem k
rychlejšímu tempu růstu předstihuje původní prognózy PRVK PK zhruba o 5 roků, takže se
čistírna již dostává na hranici své projektované kapacity. Rozsah zastavitelných ploch
navrhovaných územním plánem umožňuje mnohem větší růst města, avšak aktuální využití
jejich první části dává předpoklad růstu na 5 500 až 5 600 obyvatel ve střednědobém výhledu.
Při zachování ekvivalentu produkce znečištění z výroby a občanské i technické vybavenosti ve
výši 660 EO, by měla být kapacita ČOV zvýšena alespoň na 6 160 až 6260 EO v horizontu
nejbližších 10 až 15 roků. V kapacitě ČOV bude však nutné navíc zohlednit zpracování
odpadních vod přivážených z akumulačních jímek obytných a rekreačních domů a chat
situovaných v jiných místních částech obce, nevybavených čištěním odpadů. Odhadem půjde o
odpadní vody od cca 20% z celkových 270 trvalých obyvatel a 90% z cca 700 rekreačních
návštěvníků započtených z časových důvodů jen jednou polovinou. Celkem se jedná o 370 EO.
Z toho vychází celková potřebná kapacita ČOV 6 530 až 6 630, resp. po zaokrouhlení 6 550
až 6 650 EO.
Souběžně se zvýšením kapacity územní plán navrhuje dovybavit čistírnu o zpracování
kalů a o technologický stupeň zabezpečující splnění požadavků nařízení vlády č.229/2007 Sb.
(limity pro dusík a fosfor). Pro zabezpečení rozvoje ČOV ve vzdálenějším časovém horizontu
je navržena územní rezerva 0,30 ha na jižním okraji.
V rámci komplexního zdůvodnění navrhovaného řešení byly hodnoceny i podmínky připojení
jednotlivých zastavitelných ploch, ploch přestavby a územních rezerv na kanalizační síť
města. Z provedené analýzy vyplývá potřeba rozšířit současnou kanalizaci v předběžném
rozsahu:
• pro navrhované zastavitelné plochy: o 4 700 m (včetně 1 200 m uličních stok v ploše Z15),
• pro navrhované plochy přestavby: o 1 060 m.
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Odvádění dešťových vod
Růst zpevněných ploch v intravilánu města se projeví zvýšeným odtokem srážkových vod a
vyšším vytížením (až přetížením) průtokové kapacity stávajících kanalizačních stok, sběračů a
odlehčovacích komor. Výrazně se na tom budou podílet výrobní a skladové areály s vysokým
zastoupením zastřešených a zpevněných parkovacích a manipulačních ploch. Omezení tohoto
negativního vlivu je možné dosáhnout zvýšeným uplatněním zatravněných ploch, případně i
dlážděných ploch s pískovými spárami umožňujícími částečné vsakování do podloží. U zvláště
rozsáhlých areálů i obytných celků je vhodné vybudování dešťových retenčních nádrží.
Srážkový odtok z navrhovaných zastavitelných ploch v Plané je orientačně vyčíslen pro
obvyklé podmínky 15-minutové srážky s intenzitou 121 l/s.ha (periodicita n = 1) v celkové výši
Q = 4 260 l/s. Z toho bude naštěstí možné odvádět dešťové odtoky ze 6 největších ploch (Z26,
27, 32, 33, 38 a 15) oddílnou kanalizací přímo do recipientů.
Zneškodňování odpadních vod v územně odloučených místních částech:
Z celkového počtu 9 územně odloučených místních částí obce dosahují pouze Svahy,
Otín a Týnec počet trvalých obyvatel více než 50, max. však 65 (Svahy). V produkci
odpadních vod vykazují pouze Svahy více než 10 m3/d. Výrazný vliv rekreačního využívání
intravilánu sídel se projevuje v Pavlovicích, kde průměrná denní produkce rovněž přesahuje
hranici 10 m3/d. Z kritérií počtu trvalých obyvatel a objemu produkovaných odpadních vod
vyplývají 4 lokálně největší producenti odpadních vod a znečištění: Svahy, Otín, Týnec a
Pavlovice.
Opačnou stranu spektra tvoří místní části Vížka, Zliv a Vysoké Sedliště, kde není kanalizace
vybudována, počet trvalých obyvatel je extrémně nízký (5 až 12 obyvatel) a naopak počet
rekreačních návštěvníků (osob s časově omezeným pobytem) je mnohonásobně vyšší. Většinou
se jedná o uživatele rekreačních chat situovaných mimo intravilány sídel (Vížka, Zliv).
PRVK PK hodnotí výhled zneškodňování odpadních vod v místních částech jednotně
takto: Vzhledem k velikosti a umístění “obce“ není nakládání s odpadními vodami v lokalitě
zahrnuto do priorit PRVK PK. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude
řešen až po roce 2015. PRVK PK předpokládá individuální čištění i po roce 2015. Do doby
definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu. Odkanalizování nových
staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby buď:
- Domovní čistírnou odpadních vod s vypouštěním vyčištěných odpadních vod podle
umístění stavby do vodoteče nebo zasakováním. Za DČOV lze považovat i septik
doplněný vhodným zemním filtrem.
- Jímkou na vyvážení (s vyvážením do ČOV).
S přihlédnutím k současné produkci odpadních vod a k navrhovanému rozvoji jsou pro
centrální čištění odpadních vod podmíněně vhodné předpoklady v místních částech Svahy,
Otín, Týnec a Pavlovice v časově vzdálenějším výhledu. Do té doby budou odpadní vody v
těchto místních částech po vyčištění v domovních čistírnách odváděny stávajícími sběrnými
kanalizačními systémy. Na místních recipientech budou pod vyústěním kanalizace vybudovány
malé vodní nádrže. Shodná opatření pro zneškodňování odpadních vod se navrhují i v
Křínově a Kříženci. V ostatních místních částech nevybavených kanalizacemi zůstane
zachován individuální způsob zneškodňování odpadních vod s jímkami na vyvážení (do ČOV
Planá, případně do jiné, dopravně dostupné vyhovující ČOV). U rekreačních domků a chat
situovaných mimo souvislou zástavbu se předpokládá dobudování chybějících jímek na
vyvážení
jejich obsahu do ČOV. Jedná se zejména o k.ú. Vížka, Vysoké Sedliště, Zliv nad Mží a Vítovice
u Pavlovic.
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Optimální řešení vodního hospodářství obcí je také zpracováno v rámci Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.

B.4.2.2 Zásobování elektrickou energií
Pro zásobování elektřinou má rozhodující význam distribuční soustava 22 a 110 kV
ČEZ a. s. se sídlem v Plzni.
Distribuční sítě nízkého napětí byly původně navrhovány pro osvětlování a pro
využití u malých výrobních kapacit. S využíváním elektrické energie pro větší
komerční subjekty / firmy, v domácnostech pro např. vaření, vytápění,přípravu teplé
užitkové vody a s nárůstem elektrospotřebičů se ve větší míře ještě neuvažovalo, proto
kapacita velké části těchto sítí umožňuje větší dodávky jen v určité omezené míře.
Rekonstrukce distribučních sítí tak, aby vyhovovaly potřebám odběratelů znamená
nejen posílení stávajících průřezů vodičů, ale i změnu vrchních vedení na kabelová a
vybudování dalších trafostanic.
Návaznost / výňatek / na ÚP:
Výpočty potřeb elektrických příkonů pro rodinné a bytové domy byly provedeny za
předpokladu, že maximální elektrický příkon na 1 RD bude 8 kW a pro bytovou jednotku v
bytovém domě bude maximální elektrický příkon 6 kW. Uvedené hodnoty byly zvoleny s
ohledem na předpokládanou plynofikaci. Vzorce pro výpočet soudobých příkonů zde nejsou
uváděny.
Pro výpočet nároků na elektrické příkony smíšených výrobních ploch, na nichž mají být
realizovány výrobní, skladovací a komerční kapacity, nebyly k dispozici specifikace, které by
umožnily provést alespoň přibližné výpočty. Není vyloučeno, že případný rozvoj aktivit si
vyžádá rozvoj sítě 22 kV (kabely i vzdušná vedení) a instalaci příslušných trafostanic 22/0,4
kV (nejspíše kioskového typu).

B.4.2.3 Zásobování plynem
Zásobování plynem se týká pouze města Planá, ostatní sídla v řešeném území nejsou
plynofikována.
Realizaci plynofikací všeobecně již delší čas ztěžuje neustálý růst cen plynu, který
odrazuje konečné uživatele od používání tohoto typu paliv. V příštích letech se
nepočítá s dalšími plynofikacemi, pokud se nezmění cena plynu nebo nedojde ke
zvýšení nákladů na topení pevnými palivy.
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B.4.2.4 Využití alternativních zdrojů energie
Návaznost / výňatek / na ÚP:
Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj výroby energie z obnovitelných zdrojů. V údolí
Kosího potoka je vymezena plocha pro umístění malé vodní elektrárny (Z48).
Plochy pro umístění fotovoltaických elektráren byly prověřeny a jejich rozsah byl redukován.
Několik menších zařízení fotovoltaických elektráren je již v Plané realizováno na plochách
určenýchpro výrobu.

Dalším, snadno dostupným a významným potenciálním zdrojem energie v území
může být biomasa, zejména dřevní hmota (palivové dříví, dřevní odpad z větví –
štěpky, piliny, kůra), případně pěstované zemědělské plodiny pro energetické účely
(rychle rostoucí s velkou výhřevností), či rostlinné zbytky z pěstování obilovin a řepky
(sláma).
Využití větrné energie je možné v oblastech s celoročním průměrem rychlosti větru
vyšší než 4 m/s, tedy v územích nad 700 m n.m. Využití větrných elektráren je tedy
lokálně velmi omezené, s možným využitím pro zásobování jednoho nebo několika
objektů se záložním připojením na síť.

B.4.2.5 Spoje
Na celém území ČR (území Plané nevyjímaje) proběhla digitalizace TV se zajištěním
velmi kvalitního digitálního signálu z pozemních vysílačů. Domácnosti tak přešly
z analogového vysílání a televizory, které neobsahovaly již proto vestavěné příslušné
zařízení, musely být dovybaveny takzvanými set-top-boxy.
Pokrytí území mobilními telefony O2, T–Mobile a Vodafone není na dobré úrovni,
vzhledem k terénním podmínkám území, především v údolí řeky Mže. Prioritou
vedení města je snaha o zlepšení této skutečnosti.
Rozvíjí se pokrytí internetem bezdrátově přenášeným signálem.

B.4.2.6 Odpadové hospodářství
Řešení problému odpadového hospodářství vedlo k založení organizace s názvem:
Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín
Jedná se o území měst a obcí okresu Tachov, kterou uzavřely města Bor, Planá,
Tachov a obce Bezdružice, Broumov, Cebiv, Černošín, Chodová Planá, Kokašice,
Konstantinovy Lázně, Olbramov, Ošelín, Svojšín a Stráž.
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V průběhu let 1993 a 1994 se členy sdružení staly obce Halže, Zadní Chodov,
Lestkov, Záchlumí, Staré Sedliště, Ctiboř, Úterý, Chodský Újezd, Rozvadov, Brod nad
Tichou, Částkov, Hošťka, Studánka a Tisová, které v roce 2000 doplnily obce Horní
Kozolupy a Kočov.
Po přistoupení Města Kladruby v roce 2006 má sdružení v současné době 31 členů.

Skládky odpadů
Za účelem vybudování a provozování skládky komunálních a jiných odpadů v Černošíně
byla v roce 1993 založena dceřinná společnost. V současné době je SOČ jediným vlastníkem
této společnosti s názvem EKODEPON s.r.o., která rozšířila svou působnost i na skládku v
Kladrubech.

Zařízení na třídění odpadu
V roce 2007 sdružení vybudovalo zařízení na třídění odpadu, které rovněž provozuje
dceřinná společnost EKODEPON. Zde se třídí zejména plasty a papír svážený se širokého
okolí.

EKODEPON s.r.o.
Společnost EKODEPON s.r.o. zajišťuje provoz výše uvedených zařízení a provádí rovněž
svoz komunálního, velkoobjemového a nebezpečného odpadu prostřednictvím vlastní
techniky. Významnou činností této společnosti je také provozování sběrných dvorů.

Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín
Sdružení je právnickou osobou dle zákona o obcích. Hospodaří s členskými vklady obcí,
které činí 650 Kč na jednoho obyvatele a byly složeny při podpisu smlouvy o sdružení.
Veškerou činnost na úseku hospodaření s odpady, která byla důvodem ke sdružení obcí
provádí prostřednictvím obchodní firmy EKODEPON s. r. o., jejímž je jediným vlastníkem.
Provozuje skládky komunálního odpadu, skládky inertního odpadu, sběr nebezpečné složky
komunálního odpadu mobilní i prostřednictvím sběrných dvorů, svoz zbytkového
komunálního odpadu a jeho velkoobjemové složky, a to pro členské obce a další obce
regionu.

Svoz komunálního odpadu, jeho nebezpečných složek a velkoobjemového odpadu je
potřeba mít zajištěné v pravidelných časových intervalech. Také počet a velikost
sběrných nádob a donášková vzdálenost jsou hlavními faktory ovlivňujícími kvalitu
sběru komunálního odpadu. Tyto podmínky jsou základním předpokladem úspěšného
sběru komunálního odpadu a předpokladem snížení množství černých skládek
vznikajících v okolí sídel.
Pozornost je nutná i u svozu komunálního odpadu z center a objektů, které jsou
rozptýleny po celém území. Rozmístění sběrných nádob je nutné mít zajištěno i podél
turistických stezek. Důležité je zapojení všech občanů do systému nakládání s odpady
v souladu s obecně závaznými vyhláškami obcí o nakládání s komunálním odpadem a
neustálá osvěta obyvatel.
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B.5 Ekonomika

B.5.1 Ekonomická základna a její vývoj
Město Planá a jeho území lze označit za oblast, jejíž hospodářské zaměření je
předurčováno rázem krajiny a historií. Charakter spíše přírodní oblasti a poloha ve
spojení v minulosti s blízkostí tzv. „železné opony“ (původní česko – německá
(bavorská) historická linie) s několika kilometrovou uzavřenou zónou se záměrně
potlačovaným osídlením a rozvojem. Díky těmto skutečnostem zůstal okolí města
převážně zemědělský charakter. Průmyslových podniků je zde málo a tomu odpovídá i
poměrně nízký stupeň devastace přírodního prostředí. Typické průmyslové zázemí
tvoří především lehký průmysl.
Po roce 1989 začalo v České republice docházet k významným ekonomickým a
sociálním změnám, které se projevují jak ve změně hospodářské struktury (přesun
ekonomicky aktivního obyvatelstva z priméru a sekundéru do terciéru), tak také v
rostoucí meziregionální diferenciaci hospodářské výkonnosti. Významnou dynamiku
změn v této souvislosti prodělal také okres Tachov, kam řešené území patří, v
poválečném období periferní a částečně uzavřený průmyslově - zemědělský region,
který se po otevření hranic s Německem stal polohově exponovaným regionem.
Prostřednictvím přeshraničních ekonomických a sociálních vztahů je propojován
částečně i s hospodářskou strukturou Německa. Rozvojové šance řešené oblasti proto
nejsou závislé pouze na vnitřním ekonomickém a sociálním potenciálu, ale také na
příhraniční poloze, která mohou přinést řadu možností, významně ovlivňující
hospodářský vývoj.
Region se soustředěnou podporou státu
Prvým dokumentem zabývajícím se po roce 1989 obecně problematikou regionálního rozvoje bylo
usnesení vlády ČR č. 481, ze dne 20. listopadu 1991, k základním problémům hospodářského a
sociálního rozvoje jednotlivých územních celků a vymezení priorit regionální politiky v ČR..
V přílohách tohoto usnesení byly základní přístupy ke zpracování zákona ČNR o regionální politice,
vymezení problémových oblastí ČR a opatření na podporu problémových oblastí pro období 19921993. Problémovými oblastmi stanovenými tímto usnesením byly pro rok 1992 okresy Most,
Chomutov, Teplice, Louny, Třebíč, Ústí nad Orlicí, Kladno, Příbram, Tachov (naše řešené území) a
Šumperk.
Kartogram znázorňuje přehled regionů, jimž byla nebo bude poskytována soustředěná podpora státu
v období let 1992 - 2013. Uvažováno bylo nejen území celých okresů, ale i jejich částí. V rámci
jednotlivých krajů se intenzivní soustředěná podpora státu dále týká Jihomoravského,
Karlovarského, Olomouckého, Pardubického, Zlínského kraje a pohraničních okresů Jihočeského
a Plzeňského kraje. Naopak jediným krajem, ve kterém nebyl v rámci sledovaného období
podporován ani jeden okres je Královéhradecký kraj.
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Kartogram: Regiony se soustředěnou podporou státu v letech 1992--2013

Tabulky k počtu podnikatelských subjektů – dle právní formy a dle převažující činnosti:

Město Planá - počet podnikatelských subjektů podle právní
formy

933
69,3%

Státní organizace
Akciové společnosti
Obchodní společnosti
Živnostníci
Družstevní organizace

99
7,4%

Svobodná povolání
Zemědělští podnikatelé

2
0,1%
6
0,4%

227
16,9%

13
1,0%

3
0,2%

Ostatní právní formy

63
4,7%

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005
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Město Planá - počet podnikatelských subjektů
Zem ědělství, lesnictví, rybolov

445

450
400

Prům ysl

350

Stavebnictví

300

Doprava a spoje
239

250
200

Obchod, prodej, pohostinství,
opravy m ot. Vozidel

185

183
141

150

Veřejná správa, obrana,
sociální pojištění

100
63
50
0

Ostatní obchodní služby

52

Školství a zdravotnictví

28
2

Ostatní verejné, sociální a
osobní služby

dle převažující činnosti

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005

Výkonnost ekonomiky je nejčastěji charakterizována pomocí hrubého domácího
produktu přepočteného na 1 obyvatele. Tento komplexní ukazatel se v ČR začal
sledovat pouze na krajské úrovni (propočty za okresy jsou zatíženy velkou chybou).
Pro porovnání hospodářské výkonnosti okresu Tachov v rámci Plzeňského kraje je
proto použit ukazatel daně z příjmů fyzických a právnických osob ze závislé činnosti
přepočtený na 1 obyvatele. Nepočítáme-li okres Plzeň-město, kde je koncentrována
významná část ekonomických aktivit celého Plzeňského kraje, můžeme konstatovat,
že okres Tachov patří vedle okresů Domažlice, Plzeň – sever a Plzeň – jih k okresům
Plzeňského kraje s nejnižší daňovou výtěžností a tedy relativně nízkou výkonností
ekonomiky. Jednou z příčin této relativně nízké daňové výnosnosti je hospodářská
struktura tohoto regionu.
Průměrná hrubá mzda v roce 2003: 16 920 Kč
ve stavebnictví:
16 852 Kč
v průmyslu:
16 293 Kč
v lesnictví a zemědělství
12 014 Kč
v dopravě:
18 281 Kč

V souvislosti s hospodářskou situací v sousedním Bavorsku došlo k přemísťování
výrobních kapacit řady malých a středních průmyslových podniků do oblasti česko bavorského pohraničí. Tento trend se projevil (jedná se o vývoj typický pro okresy
sousedící s Německem, resp. Rakouskem) v růstu ekonomicky aktivního obyvatelstva
až do konce roku 2008 v oblastech průmyslu a ve zvyšování významu průmyslu v
rámci hospodářské struktury.
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Jedním z nesporných negativ je nízký stupeň finální produkce. Většina
zaměstnavatelských subjektů je odkázána na kooperace s výrobci v zahraničí. Část
průmyslové produkce je ovlivněna i sezónností odbytu. Ve výhledu (ovšem s ohledem
na globální ekonomickou krizi) lze předpokládat rozvoj organizačních složek
zahraničních firem, který by mohly vytvořit větší počet pracovních míst.
Rozvojové šance, které nejsou dosud plně využívány, leží v oblasti služeb, především
rozšíření služeb cestovního ruchu.

B.5.2 Trh práce
Trh práce můžeme charakterizovat jako vývoj vztahů mezi poptávkou po pracovních
místech a nabídkou pracovních míst. Trh práce v okrese Tachov se dlouhodobě
vyznačuje obecnou nerovnováhou, danou převahou disponibilních pracovních sil nad
počtem pracovních příležitostí. Před rokem 1989 (v době plné zaměstnanosti
obyvatelstva) byla tato nerovnováha řešena vyjížďkou za prací mimo okres nebo
migrací. V současném období se nerovnováha na trhu práce projevuje zvyšující
nezaměstnaností.
Vývoj nezaměstnanosti v 90. letech můžeme rozdělit na dvě období. V letech 1990 –
1996 se nezaměstnanost pohybovala kolem 1 – 2%. Počínaje rokem 1997 dochází k
jejímu růstu, na konci 90. let se pohybovala v rozmezí 5 - 6 %. Tento stav trval až do
přelomu let 2008 – 2009, kdy došlo ke globální ekonomické krizi, díky které míra
nezaměstnanosti prudce stoupla z 6 % na 10%. Ministerstvo práce a sociálních věcí
ČR pro okres Tachov dokonce uvádělo k 31.12. 2009 hodnotu 14,4%. V následujícím
roce je patrný mírný pokles a stagnace až do roku 2011.
V současnosti (2012) je pro okres Tachov uvedena míra nezaměstnanosti 10%.
Pro město Planá 12,3%
Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Charakteristickým rysem územní struktury (ostatně typické pro celé západní
pohraničí ČR) je velmi nerovnoměrné rozmístění pracovních příležitostí mezi města a
venkovské obce ve vztahu k rozmístění práceschopného obyvatelstva. Zde se
projevuje zejména vyšší koncentrace ekonomických aktivit ve větších sídlech.
Venkovské obce se naopak vyznačují výrazným deficitem pracovních příležitostí.
Velkým problémem do budoucnosti se jeví vytváření pracovních míst ve venkovském
osídlení (mimo nejvýznamnější střediska osídlení), tradičně vázaném především na
zemědělství a lesnictví.
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Důsledkem globální finanční a ekonomické krize ve světě nezaměstnanost od roku
2009 do současnosti dosahuje nejvyšších hodnot za posledních roky (viz údaje níže).
„Vybrané údaje za Českou republiku - Trh práce v roce 2009“
„V roce 2009 došlo k poklesu souhrnné výkonnosti české ekonomiky. To mělo negativní vliv na úroveň
celkové zaměstnanosti, naopak počet nezaměstnaných se meziročně výrazně zvýšil. Průměrný počet
uchazečů o zaměstnání 465,6 tisíc byl o 141,0 tisíc vyšší než v předchozím roce, naopak průměrný
počet volných pracovních míst 48,6 tisíc byl meziročně nižší o 93,2 tisíc. Průměrný podíl uchazečů o
zaměstnání pobírajících podporu v nezaměstnanosti se meziročně zvýšil z 33,7 % na 40,4 %, při
nárůstu jejich absolutního počtu ze 109,4 tisíc na 188,1 tisíc. V souladu s vývojem celkového počtu
uchazečů o zaměstnání se vyvíjel i počet dosažitelných uchazečů. Jejich průměrný měsíční počet
vzrostl z 304,3 tisíc v roce 2008 na 453,1 tisíc. Podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání vzrostl z
93,8 % v roce 2008 na 97,3 % celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Naopak počet volných
pracovních míst byl výrazně nižší než v roce 2008 – průměrný počet nahlášených míst se snížil z 141,8
tisíc na 48,6 tisíc. Nízký počet volných pracovních míst a nárůst uchazečů o zaměstnání měl vliv na
vývoj ukazatele počtu uchazečů o zaměstnání na 1 volné pracovní místo, který se zvýšil z průměrné
hodnoty 2,3 v roce 2008 na 9,6 v roce 2009. Situace na trhu práce se v průběhu roku 2009 postupně
zhoršovala. Během roku byl každý měsíc zaznamenán meziroční nárůst nově hlášených uchazečů.
Maximální hodnota nově hlášených byla v lednu 87,9 tisíc a v září 80,8 tisíc uchazečů. Celkově se v
roce 2009 nově přihlásilo na ÚP celkem 824,0 tisíc osob, což je o 245,7 tisíc více než v roce 2008.
Počet osob, které odešly z evidence ÚP v roce 2009, vzrostl o 56,2 tisíc a činil 637,1 osob. Z nich se
zaměstnalo 401,9 tisíc osob, což je oproti roku 2008 více o 40,7 tisíc. Na celkovém počtu
registrovaných uchazečů o zaměstnání se značnou měrou podíleli lidé starší 50 let, jejichž zastoupení
v celkovém počtu uchazečů o zaměstnání se meziročně snížilo (k 31. 12. 2009 – 26,8 %), naopak podíl
mladých do 25 let mírně vzrostl (k 31. 12. 2009 – 18,1 %). Trvalým problémem zůstává umisťování
uchazečů s nižším vzděláním. Podíl uchazečů bez vzdělání a se základním vzděláním k 31. 12. 2009
meziročně poklesl a činil 26,7 % z celkového počtu uchazečů, naopak podíl vyučených ke stejnému
datu vzrostl na 41,7 %. Počet dlouhodobě nezaměstnaných osob (nezaměstnaných déle jak 12 měsíců)
vzrostl ze 101,5 tisíc na konci roku 2008 na 123,9 tisíc k 31. 12. 2009. Poklesl však jejich podíl na
celkovém počtu registrovaných nezaměstnaných, a to z 28,8 % na 23,0 %. Průměrná měsíční podpory
v nezaměstnanosti vzrostla z 5 309 Kč v roce 2008 na 5 851 Kč v roce 2009, v prosinci 2008 dosáhla 5
468 Kč, v prosinci 2009 vzrostla na 5 745 Kč. Počet hlášených volných pracovních míst meziročně i
meziměsíčně během roku 2009 stále klesal. V prosinci 2008 bylo k dispozici 91,2 tisíc míst, v prosinci
2009 pouze 30,9 tisíc. Průměrná roční hodnota činila 48,6 tisíc, což bylo o 93,2 tisíc volných
pracovních míst méně než minulý rok.“
Zdroj: Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí / 2011

B.5.2.1 Nabídka pracovních sil a volných pracovních míst
Významným ukazatelem hodnocení disponibilních pracovních sil je také věková
struktura uchazečů o práci a délka jejich vedení v evidenci. Jedná se o klíčový pohled
na problematiku nezaměstnanosti, neboť dlouhodobá nezaměstnanost výrazně
determinuje možnosti snížení míry nezaměstnanosti jako celku (s rostoucí délkou
vedení v evidenci rostou problémy s uplatněním nezaměstnaných na trhu práce).
Největší podíl mezi zájemci o práci tvoří lidé s vyučením a dále se základním
vzděláním. Nepatrný vzestup podílu uchazečů se středoškolským vzděláním (jak s

str.

67

Strategický plán rozvoje města Planá do roku 2022

maturitou tak bez ní) je do značné míry ovlivněn velmi nízkou poptávkou
zaměstnavatelů v době hospodářské recese.

Údaje za leden 2012:
Město
Planá

Dosažitelní uchazeči celkem
600

Míra nezaměstnanosti
12,3%

Volná místa
39

K dalším problémům na straně nabídky pracovních sil (disponibilních pracovních
sil), které brání jejich uplatnění na pracovním trhu patří:
a) rostoucí diferenciace mezi kvalifikační strukturou absolventů středních škol a
kvalifikační poptávkou na trhu práce. Ohrožena je především strojírenská
výroba, kde není zabezpečena ani prostá kvalifikační reprodukce pracovních sil.
K hlavním příčinám této situace patří nevhodná nabídka vzdělání s dominantní
převahou ekonomických a humanitních oborů a dále pak absence
zaměstnavatelů při formování přípravy mládeže na povolání a nízký stupeň
odpovědnosti rodičů.
b) zdravotní stav uchazečů o zaměstnání, tj. změněná pracovní schopnost či jiné
zdravotní omezení, což výrazně snižuje šance uplatnit se na trhu práce.
c) nízká úroveň dopravní obslužnosti, která se negativně projevuje zvláště u firem
s nabídkou míst ve vícesměnných provozech

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem

5400

Ekonomicky aktivní celkem

2900

zaměstnaní

2690

v tom

z toho

pracuj. důchodci

116

ženy na mat. dov.

69

nezaměstnaní

210

Ekonomicky neaktivní celkem

2464

nepracuj. důchodci

987

žáci, studenti, učni

1013

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou

36

z toho

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005
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Z následujícího grafu je patrné, že počet volných pracovních míst měl v průběhu roku
2008 klesající tendenci a v roce 2009 stagnoval. Od první poloviny roku 2010 se začal
počet volných pracovních míst mírně zvyšovat, ale počet lidí - uchazečů, kteří si začali
hledat novou práci je i přes klesající tendenci stále vysoký. Je tak možné konstatovat,
že počet nově vytvořených pracovních míst je v okrese Tachov (včetně města Planá)
stále nedostačující.
Graf vývoje: uchazeči a volná místa (od 1.7. 2004 -Úřad práce/2012) v okrese Tachov:

Podle kategorie zaměstnání patří k nejčastěji nabízeným volným pracovním místům
místo „Obsluha různých strojů a zařízení“ a „Zedník“.
Naopak nejmenší poptávka je na úřadu práce v Tachově po vedoucích a řídících
pracovnících všeobecně.
K nejčastěji nabízeným volným pracovním místům patří následující profese / místa:
 Obsluha kovacích lisů a bucharů,
 Zedníci,
 Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na broušení

Zdroj: Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí / 2012
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B.5.3 Průmysl
Současná struktura ekonomické základny řešeného území je podmíněna jednak
charakterem zdejší krajiny při převažujícím venkovském osídlení a jednak řadou
složitých historických událostí, jejichž následky byly rozdílné společensko ekonomické trendy v jednotlivých historických obdobích. I když došlo v uplynulém
desetiletí vlivem probíhajících změn k výraznému útlumu zdejšího extenzivního
lesnictví a zemědělství, převažuje stále v určité části řešeného území dřevařská a
zemědělská prvovýroba. Tento stav je dán především dřívější výraznou specializací
těchto oborů činnosti, jenž přetrval částečně i do současnosti.
Průmyslová výroba řadí dnes okres Tachov spolu s městem Planá a jeho územím v
rámci ČR k nejméně rozvinutým - a tato charakteristika bude do určité míry platit i
nadále. Hospodářské zaměření je předurčováno přírodním rázem krajiny a historií.
Charakter přírodní oblasti včetně blízkých Chráněných krajinných oblastí a území
neumožňuje rozvoj těžkého průmyslu a typické průmyslové zázemí tvoří především
lehký průmysl v blízkých průmyslových zónách a určených plochách.
Pozitivním trendem posledních let je vznik zmíněných tvz. průmyslových zón
v blízkosti, s podniky v kategorii malé a střední. Tento příznivý rozvoj je ovlivněn
především výhodnou geografickou polohou vůči Německu a blízkostí dálnice D5.
Průmyslová zóna
V územním plánu města je schválena průmyslová zóna o celkové rozloze 160000 m².
V současné době je již vybavena inženýrskými sítěmi: zemní plyn, vodovodní řad, kanalizace
dešťová i splašková, telekomunikační napojení,elektrické vedení o 22 kV, silnice, chodník
včetně osvětlení. Sítě jsou přivedeny na hranice pozemků.
Železniční vlečka je vzdálena 1 km, letiště pro lehká letadla ve vzdálenosti 3 km.
Z celkové rozlohy nezastavěných pozemků je 48000 m² ve vlastnictví soukromých
společností, zbytek ve vlastnictví státu.
Cena pozemků: 384 Kč za 1 m².

Nejvýznamnější firmy, podniky a podnikatelé:





Stora Enso Wood Products - mezinárodní dřevařská společnost poskytující řešení
zaměřená na zákazníky po celém světě
Plánské lesy s.r.o. - obhospodařují městské lesní pozemky o výměře 1059 ha. Výroba
a prodej dřeva, řeziva a paliva.
Plánské služby s.r.o. - technické služby, správa domovního fondu, vedení hospodářské
činnosti města, hřbitov
Panasonic Electric Works Europe AG
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Dr. Popov s.r.o. - český výrobce bylinných čajů a mastí, přírodní kosmetiky
a potravních doplňků.
Magic-cars s.r.o. - autocentrum Planá - autoservis, pneuservis
Autodíly Vilímová – Zdeněk Borůvka, Na Sádkách 834, Planá, tel.: +420724857610
NOVOSTAV PLANÁ s.r.o., - stavební firma
Ing. Lubomír Vodička - VNX s.r.o. - provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
stavebniny
První chodská stavební společnost, spol. s r.o. - stavebniny, prodejna Planá
Betonárna Planá u M.L. - Čerstvé betony, cementové malty, čerpání betonu
SK-ELEKTRO INSTALACE s.r.o., Prodej elektroinstalačního materiálu, instalace
elektrických rozvodů ...
Ing. Pavel Kodýtek, cody-tec - rozpočty, technické dozory, projekty budov
PROSAD, s.r.o. - komplexní služby ve stavebnictví, lesnické, sadovnické
a zahradnické práce
Ing. Pavel Nutil - rizikové kácení a údržba stromů, výsadby, oceňování pozemků
a porostů
ABRUS Pohár - Poháry, plakety, diplomy
ELCO plus spol. s r.o. - Výpočetní technika, programy
LUKO servis, spol. s r.o. - Hudební nástroje Planá
Tiskárna Lieblprint - ofsetová tiskárna, digitální tisk
Kadeřnictví - Hedvika Stulíková - nám. Svobody č.10
Základní kynologická organizace, ZKO č. 444, Planá
Chovatelská stanice dlouhosrstých kolií z Bohušova vrchu

V regionu působí 73 průmyslových podniků.
Zdroj: Finanční úřad Tachov / 2012

Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem
Ekonomicky aktivní celkem

z toho
podle
odvětví

5400
2900

zemědělství, lesnictví, rybolov

150

průmysl

976

stavebnictví

168

obchod,opravy motor. vozidel

226

doprava, pošty a telekomunikace

150

veřejná správa, obrana, soc. zabez.

213

školství, zdravot., veter. a soc. činn.

417

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005
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B.5.4 Zemědělství a lesnictví
Katastrální plocha města Planá a jeho území činí 6 245 ha.
Podíl zemědělské půdy z celkové výměry je 52,3%.
Z celkové rozlohy dle údajů Českého statistického úřadu z roku 2011 je celých 67,9%
ze zemědělské půdy (23,3% z celkové) orné půdy a 35,4% lesů. Zemědělská půda je
na rozloze 3 266 ha, trvalé travní porosty na rozloze 959 ha, tj. 29,4% z celkové
plochy. Zbytek tvoří vodní plochy – 2,5%, zastavěné – 9,8%, zahrady – 0,75% a
ostatní (blíže neurčené) v podílu 5,6%.
Ze zaměstnaných obyvatel pracuje: 10,8% v zemědělství a lesnictví

Město Planá - druhy pozemků v ha / %
Vodní plocha
156
1,64%
Zastavěné plochy
74
0,78%
Ostatní plochy
538
5,66%

Lesní půda
2 211
23,25%

Orná půda
2 219
23,33%

Trvalé travní
porosty
959
10,08%

Zahrady
71
0,75%
Ovocné sady
17
0,18%
Zemědělská půda
3 266
34,34%

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005
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I když došlo v uplynulém desetiletí vlivem probíhajících změn k výraznému útlumu
zemědělství a průmyslu, převažuje stále v určitých částech řešeného území zemědělská
výroba. Tento stav je dán především dřívější významnou zemědělskou specializací
celého bývalého okresu, jenž částečně přetrval i do současnosti.
Při restrukturalizaci zemědělské výroby na začátku devadesátých let se rozpadla řada
zemědělských podniků na řadu menších firem a soukromých farem. Restrukturalizace
byla tehdy provázena výrazným poklesem počtu pracovníků v tomto sektoru (z cca 9
tisíc v roce 1989 na cca 3 tisíce pracovníků v roce 2001). Pokles počtu pracovníků
v zemědělství byl v průběhu devadesátých let provázen i poklesem podílu orné půdy
na celkové rozloze zemědělské půdy.
Tento proces transformace zemědělství a také lesnictví po roce 1989 se samozřejmě
dotýkal i Tachovska včetně našeho řešeného území. Došlo také k restrukturalizaci
některých výrob, znamená to, že některé tradiční výroby zde byly utlumeny až
ukončeny a některé naopak získaly na důležitosti.

Počty ekononomicky aktivních obyvatel města Planá dle odvětví

976

1000

Zemědělství, lesnictví,
rybolov

900

Průmysl

800
700

Stavebnictví

600
Obchod, opravy mot.
Vozidel

500
417
400
300
226
200

150

168

213
150

Doprava, pošta a
telekomunikace
Veřejná správa, obrana, soc.
zabezpečení
Školství, zdravotnictví

100
0

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005
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Dnes má ekonomický vliv z hlediska zemědělství a lesnictví vysoký podíl
zemědělské půdy a vysoká lesnatost území.
Organizace zřízená městem:
Plánské lesy s.r.o.,
Tachovská 491, 348 15 Planá,
(správa městských lesů a dřevovýroba)
Společnost Plánské lesy, s.r.o. hospodaří na lesním majetku města Planá od roku
1999.
Zřizovatelem a jediným vlastníkem společnosti je město Planá. Plánské lesy, s.r.o.
obhospodařují lesní pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) o celkové výměře
1.059,26 ha. Hlavním předmětem činnosti společnosti je těžební a pěstební péče o les,
ochrana lesa, výroba a prodej dřeva, řeziva a paliva a správa městské honitby.
Městské lesy, jejichž historie sahá až do roku 1606, plní mimo funkcí produkčních
zejména funkci vodohospodářskou. Rozhodující množství pitné vody pro město Planou
pochází právě z městských lesů v okolí Broumova. Ochrana vodních zdrojů je jedním z
prvořadých úkolů hospodářské činnosti Plánských lesů, s.r.o.
V otázce dotací je třeba říci, že po vstupu do EU se výše dotací rapidně zvedly. Je
více možností získat podpory nejen na samotnou údržbu krajiny jako celospolečenskou
objednávku, ale také investice do výroby jak rostlinné, tak živočišné. Na druhé straně
se stále zvyšují náklady do výroby, ceny nových strojů, náhradních dílů, lidské práce,
atd.

B.5.4.1 Územní předpoklady pro rozvoj
Ekonomický rozvoj lze zabezpečit především vytvořením nových ploch pro
podnikání a dále realizací účelných projektů.
Největším rizikem u některých těchto projektů mohou být vedle nedostatečného
zasíťování infrastrukturou také nevyjasněné majetkoprávní vztahy (pozemky a objekty
jsou v soukromém vlastnictví apod.).
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B.6 Cestovní ruch
B.6.1 Infrastruktura cestovního ruchu
Město Planá se díky kulturně historickému bohatství, přírodním předpokladům a
především výhodné poloze (blízkost lázeňských měst a CHKO) řadí k velmi
atraktivním místem s velikým potenciálem pro rozvoj v cestovním ruchu a rekreace
v celé České republice. Z tohoto důvodu lze cestovní ruch považovat za jednu z
prioritních oblastí.
Turistická a rekreační návštěvnost vysokým podílem přispívá k zhodnocení
přírodních a kulturních hodnot území, umožňuje další rozšiřování pracovních
příležitostí pro místní obyvatelstvo a v konečném důsledku také zvyšuje daňové
příjmy měst a obcí, které tak mohou podpořit další rozvoj území.
Čisté životní prostředí, hluboké lesy, krásná příroda, kulturně historickému bohatství
a lidové chodské tradice jsou velkým lákadlem pro turisty. Pro pěší turistiku nebo
cykloturistiku je to nedaleká severní část CHKO Český les nebo CHKO Slavkovský
les.
Dalším v blízkosti významnějším střediskem cestovního ruchu je bezesporu lázeňské
město Mariánské Lázně, hojně navštěvované v letní i zimní sezóně. Mezi další
atraktivní nedaleké oblasti lze zařadit městys Chodová Planá, město Tachov nebo
Konstantinovy Lázně.
Z hlediska rozvoje cestovního ruchu a rekreace je potřeba využít přírodního
potenciálu území, nabízet vše jedinečné, výjimečné, za čímž by měli turisté přijíždět
právě do dané oblasti.
Návaznost / výňatek / na ÚP:
V řešeném území jsou příznivé podmínky pro rekreaci a její rozvoj dané především přírodními
a také kulturně historickými hodnotami území. Území je využíváno zejména pro individuální
rekreaci, která je zastoupena téměř ve všech místních částech.
Území Plané má díky přírodním hodnotám (Planská rybniční krajina, údolí řeky Mže, údolí
Kosího potoka, blízkost Českého lesa) příznivé předpoklady pro rozvoj pěší a cykloturistiky. V
této souvislosti jsou v ÚP navrhovány cyklistické a pěší trasy i stezky.
V prostoru západně od Křížence je vymezena zóna pro vedení hipostezek. Zkvalitnění a rozvoj
příměstského rekreačního zázemí Plané představuje plánovaná úprava třešňového sadu a
bývalého parku, včetně okolí rozhledny na Bohušově vrchu. Součástí řešení je i úprava
stávajících pěších cest a jejich doplnění, realizace odpočinkových ploch s drobnými stavbami
a městským mobiliářem. Vymezení nových ploch veřejné zeleně vytváří spolu se zámeckým
parkem pás zeleně podél Planského potoka vhodný pro každodenní rekreaci. V této souvislosti
územní plán doporučuje rekonstrukci zámeckého parku, který byl dlouhodobě veřejnosti
nepřístupný.
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B.6.1.1 Ubytovací a stravovací zařízení.
Nabídku ubytovacích a stravovacích zařízení na území města je možno, vzhledem
k současné poptávce, označit jako velmi dobrou a poměrně kvalitní. Jisté rezervy
v tomto ohledu mají venkovské oblasti – místní části.
Některé z restaurací, penzionů a stravovacích zařízení:
Rybí restaurace je vybudována v přízemí gotického domu na náměstí č.p. 41 v Plané u
Mariánských Lázní.
Restaurace je členěna do tří místností, kde nabízí soukromí pro pořádání rodinných večírků,
firemních rautů, narozenin a jiných oslav.

Restaurace Mes Amis , náměstí Dukelských Hrdinů, Planá
-

restaurace ,
steak-bar ,
pivnice,
terasa.

Penzion Svatá Anna - nachází se u poutního kostela Svaté Anny.
Vybavení pensionu


Bezbariérový přístup

Restaurace




Snídaně,
Obědy,
Večeře

Vybavení pokojů




Televize,
Minibar,
Skladba pokojů:1,2,3 lůžkové, novomanželské, pro vozíčkáře

Penzion Planá 22 - kvalitní ubytovací zařízení v centru města Planá, Náměstí Svobody 22
3 velikosti pokojů od apartmánu přes dvoulůžkový pokoj až po nejmenší jednolůžkový pokoj.
Služby na vysoké úrovni, výborný poměr cena/kvalita, příjemné prostředí, možnost mnoha
odpočinkových aktivit

Rodinný penzion – HAFAN STUDIO
Dukelských hrdinů 102, Planá,
K dispozici kuchyňka. Úschova kol, parkování ve dvoře.
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** Hotelové ubytování
- domov mládeže SOU, Bezdružická ul.,348 15 Planá
** Penzion - Restaurant Karlín (i pokoj pro vozíčkáře nebo pro novomanžele)
Karlín 599, 348 15 Planá u Mar. Lázní
* Ubytování pro skupiny Pavlovice,
Pavlovice nad Mží E 394 (za řekou), 348 15 Planá u Mar.Lázní
Sezóna: Od května do konce září
** Camp Karolina, Chaty, Ubytovna,
348 015 Planá u Mariánských Lázní
Sezóna 1.5. - 15.10.
K dispozici místa pro 50 karavanů a místa pro min. 30 stanů,
bezbariérové sociální zařízení, noční osvětlení. Kemp je v lese u řeky Mže.

B.6.1.2 Sportovní vybavenost
Sportovní vybavenost území je možno označit za velmi dobrou. Slouží k sezónní i
mimosezónní rekreaci místních obyvatel (koupaliště, hřiště, sportovní haly), nebo jsou
využívána návštěvníky těchto oblastí. Jisté rezervy mají opět místní (venkovské) části.
Ke sportovnímu, ale také kulturnímu vyžití je využíváno mnoha sportovních zařízení.
Sport Koupaliště a bazény
- z toho kryté bazény
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)
Tělocvičny (vč. školních)
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)

1
4
2
1
1

zdroj ČÚZK

I přes snahu ze strany města o průběžnou obnovu a pravidelné investice do těchto
zařízení se postupem času stanou tyto areály nedostačující svým vybavením a také
technicky zastaralé. Proto výhledově bude jednou z priorit rekonstrukce / přebudování
těchto areálu na např. víceúčelová sportovní centra s možností pořádání sportovně –
kulturních akcí, doplněné dle potřeby o výstavbu sportovišť nových.
Návaznost / výňatek / na ÚP:
Pro uspokojení každodenních rekreačních aktivit obyvatel Plané jsou vymezeny plochy
pro sportovně rekreační účely. Největší plochou je centrální park u Městského rybníka, který
je významným městským prostorem a je nezbytné ho vhodně dotvořit. Návrh počítá s
rozšířením sportovních zařízení, s dětskými hřišti, stezkami pro pěší, cyklisty a bruslaře,
umístěním drobné architektury a městského mobiliáře a doplněním ploch zeleně. Plochu
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centrálního parku zakončí nově navrhovaná nábřežní komunikace s prostorem pro pěší a
cyklisty a doprovodnou zelení.
Územní plán doporučuje zkvalitnit a doplnit nenáročné sportovně rekreační vybavení pro
každodenní sportovní aktivity na sídlištích. Volná prostranství mezi bytovými domy by měla
být využívána pro rekreaci obyvatel, sportovní plochy, dětská hřiště, městský mobiliář a zeleň.

Jednou z možností jak více zvýšit návštěvnost zájmové oblasti za relativně nízkých
pořizovacích nákladů je další rozvoj cykloturistiky. Blízkost lázeňské oblasti a CHKO
Český les, Slavkovský les a Tepelská vrchovina nabízí velmi vhodné podmínky pro
rozvoj různých forem cyklistické dopravy v čistém a zachovalém přírodním prostředí.
Město Planá a okolí má velmi příznivé terénní podmínky pro cyklistickou dopravu a
této výhody již využívá. Řešeným územím již prochází cyklotrasy číslo:
Cyklotrasa Planá - Svatá Anna – Mähring – Tirschenreuth
Cyklotrasa č. 2138 Zahájí - Mariánské lázně
Cyklotrasa č. 2167 Staré Sedliště - Planá u Mariánských Lázní
Cyklotrasa č. 2206 Planá - Šipín

B.6.1.3 Informační systém
Velkým problémem a zároveň faktorem limitujícím další rozvoj cestovního ruchu je
informační systém. Na území města se nenachází žádná certifikovaná informační
střediska, pouze Kulturní a informační středisko (KIS) jako součást Městského
kulturního střediska.
Návaznost / výňatek / na ÚP:
V oblasti cestovního ruchu územní plán doporučuje zřízení informačního centra pro podporu
rozvoje CR, zkvalitnění a doplnění ubytovacích zařízení, zejména ve stávajících objektech v
centru města, případně ubytování v soukromí.

Z certifikovaných informačních center mimo území:
Regionální informační centrum Tachov
IČ: 00 07 66 86
náměstí Republiky 119, 347 01 Tachov
telefon: +420 374 630 000 , +420 374 630 001



Poskytování informací o zajímavostech, dopravě, ubytování, kulturním a sportovním
vyžití ve městě a okolí
Prodej vstupenek
str.
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Turistické informace, prodej map
Základní informace o městě a službách
Průvodcovská činnost

B.6.2 Kulturně historické předpoklady
Město Planá se svým územím se rozkládá cca 12 kilometrů severně od Tachova. Dle
oficiálního turistického členění spadá do oblastí Západočeských lázní – trojúhelníku
Kalovy Vary, Konstantinovy Lázně a Mariánské Lázně.
Planá – městská památková zóna
Základní údaje o památkově chráněném území
Památkově chráněné území: Planá u Mariánských Lázní
Vyhlášeno: Vyhláška MK ČR č. 476/1992 Sb.
Typ zóny: městská památková zóna
Výpis památek v památkově chráněném území Planá:
Areál zámku č.p. 248 / Planá
Radnice č.p. 1 / Planá
Soubor městského opevnění / Planá
Areál bývalého kostela sv. Petra a Pavla / Planá
Areál kostela Nanebevzetí P. Marie / Planá
Areál fary č.p. 133 / Planá,
Městské domy:
č.p. 7 , č.p. 8, č.p. 10, č.p. 29, č.p. 30, č.p. 35, č.p. 38, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 42, č.p. 120, č.p.
121, č.p. 45, č.p. 46, č.p. 47, č.p. 48, č.p. 49, č.p. 50, č.p. 52, č.p. 53, č.p. 56, č.p. 95 / Planá
Emblém sekerky na fasádě č.p. 95 / Planá
Morový sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého / Planá
Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého / Planá
Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého / Planá
Kovaný kříž / Planá
Smírčí kříž / Planá
Dům č.p. 25 / Planá

Výpis památek mimo památkově chráněném území:
Smírčí kříž / Planá
Kovaný kříž / Planá
Poutní kostel sv. Anny / Planá

Spolu s historickými památkami je také za další atraktivitu celé oblasti pokládáno
zachovalé přírodní prostředí v okolí, charakterické svojí zachovalostí. V půvabně
zvlněné krajině s četnými lesy a mnoha rybníky snadno nalezne předmět svého zájmu
široký okruh návštěvníků. Neopakovatelnost krajinného prostředí je podtržena i
relativně velmi nízkým stupněm narušení.
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Zdejší území je vhodné jak pro rekreaci, tak pro střednědobé letní i zimní rekreační
pobyty, ovšem s ohledem na formy rekreace, které nesměřují k nadměrnému zatížení
území návštěvností. Případné budování rekreačních a sportovních center spolu
s ubytovacími zařízeními a odstavnými parkovišti je třeba provádět mimo ochranářsky
nejcennější partie. Při rozvoji těchto složek je potřeba zohlednit tvorbu a ochranu
životního prostředí a respektovat územní systém ekologické stability.
Návštěvníci prozatím chybí ucelené a jednotné značení např. turistických stezek
s informačními mapami a naučnými tabulemi, včetně tabulí místopisných.
Turistická mapa s vyznačením památek a kulturních zařízení:

str.
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B.6.3 Střediska cestovního ruchu a rekreace
Čisté životní prostředí, hluboké lesy, krásná příroda a lidové chodské tradice jsou
velkým lákadlem pro turisty. Pro pěší turistiku nebo cykloturistiku je to severní část
bývalého okresu Tachov s městem Planá.

Město Planá
leží v těsné blízkosti proslulých Mariánských Lázní a nedaleko jsou i známé Konstantinovy
Lázně. Zdejší krajina nabízí milovníkům přírody mnoho krásných zážitků a turistických cílů.
Láká Český les, donedávna nepřístupný, s překrásnou, civilizací téměř nedotčenou přírodou.
Blízko je i do chráněné krajinné oblasti Slavkovský les s jeho rašeliništi, minerálními
prameny podhorskými loukami a lesy. K zajímavým vycházkám láká i povodí Kosího potoka,
nad nímž se tyčí Vlčí hora s přírodní rezervací a zříceninou hradu Volfštejn. Blízký hraniční
přechod v Broumově umožňuje snadné návštěvy blízkého Bavorska. Krajina je bohatá na
rybníky i na lesní porosty, takže na své si přijdou i rybáři, myslivci a sběrači lesních plodů.
Z okolních měst stojí za návštěvu především Mariánské Lázně, Tachov, Stříbro,
Konstantinovy Lázně, dále Cheb, Karlovy Vary, Bečov nad Teplou, Domažlice. V okolí
města najdeme i zříceniny dříve významných staveb, např. hrad Gutštejn, Krasíkov, Přimda,
Volfštejn, zřícenina kostela Sv. Jana u Kočova a dále stavby zachované, opravené a
zpřístupněné, např. zámek Kynžvart, katedrála v Kladrubech u Stříbra, klášter v Teplé.

Hornické muzeum
Prohlídková štola Ondřej Šlik. Množství exponátů, tématicky utříděných, působí
v podzemních
prostorách velice autenticky. Muzeum je otevřeno od května do září denně
kromě pondělí, v dubnu a v říjnu o sobotách a nedělích, jinak na telefonickou objednávku

Radnice a historické domy
Původně raně barokní jednopatrová radnice z let 1680 - 1685, přestavěna v 80. letech 19.
století do podoby pozdního baroka, zvýšena o druhé patro a přičiněním J. F. Raucha
vyzdobena v roce 1914 freskami. Z původní radniční budovy dochovány sochy P. Marie, sv.
Petra a sv. Anny na štítě (sochy vyjadřují zasvěcení plánských kostelů). Většina domů na
náměstí, částečně domy na Petrském a Zámeckém předměstí v jádře z období pozdní gotiky a
renesance, později obvykle po požárech v exteriérech obnovovány barokně a
pseudohistoricky. Jednolitá podoba náměstí narušena demolicemi (na přelomu 19. a 20. století
a pak po 2. sv. válce) a následnou výstavbou.

Zámek
Na ostrohu západně od města se rozkládá rozsáhlý zámecký komplex vzniklý stavební
činností pravděpodobně již od 13. až po 20. století a tudíž obsahující stavební prvky od gotiky
až po současnost. V létech 1948 - 1991 využívali zámecký areál příslušníci pohraniční stráže.
Poté se ocitl v soukromých rukou, stal předmětem restitučních nároků a nad dalším osudem
velmi cenné regionální památky se vznáší řada otazníků. Přístupný nadále zůstává okolní
anglický park.
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Kostel sv. Petra a Pavla
Nejstarší dosud známá architektonická pamětihodnost města z přelomu románsko-gotického
období písemně doložená ve 13. století. Do 14. století sloužil jako farní, poté jako filiální
kostel pro někdejší osadu Plania, rozkládající se při zemské stezce. Po přeměně osady
v plánskou čtvrť "Staré město" fungoval až do 18. století a to i jako hřbitovní. Za třicetileté
války rozsáhle poškozen požárem. Roku 1787 zrušen za Josefa II. a do 90. let 20. století
používán k hospodářským účelům. Následně rekonstruován ke kulturně společenskému
využití. Celostátně významná památka svými ojedinělými freskami ze 13. století a vzácným
románským portálem s obloučkovým vlysem.

Kostel Nanebevzetí P. Marie
Původní gotické trojlodí vyzdviženo v jihozápadní části středověkého jádra u někdejších
hradeb v raných dějinách města. Hlavní pozdně románský portál z poloviny 13. století byl
v polovině 14. století zaklenut křížovou klenbou. V 60. a 80. letech 18. století držiteli
plánského panství barokně přestavěn, vybaven a vyzdoben za účasti řady umělců, včetně
místního rodáka malíře W. T. S. Schmidta. V jižní lodi a kolem kazatelny zazděny
náhrobníky někdejších majitelů Plané, mezi nimi i Markéty ze Žeberka, sestry krále Jiřího
z Poděbrad. Severní lodi dominuje barokní oltář s obrazem Plánské madony. Zvenčí
u východní strany kněžiště připomíná rodinná tumba plánského rodáka J. F. Löwa z Ersfeldu,
dvorního lékaře císaře Leopolda. Bezprostředně sousedící barokní fara pochází z r.
1708. Jižně od objektu v ulici Na Příkopech dochováno torzo někdejšího městského opevnění.

Svatojánský sloup
Byl vztyčen v r. 1712 v centrální části náměstí. Barokní pískovcová práce vzešla z rukou
neznámého umělce, snad z okruhu J. Brokofa.
Na vrcholu třístranného obelisku je umístěn sv. Jan Nepomucký jako zemský patron, pod ním
na konzolách patronka horníků sv. Barbora jako připomínka dobývání drahých rud
v plánském okolí, sv. Florián, patron hasičů a ochránce před požáry a sv. Šebestián, jeden
z ochránců proti moru. Výzdoba kartuší po stranách soklu byla zničena v poválečných létech.
Letopočty vytesané na deskách pod nohama svatých patronů dokládají opravy sloupu v letech
1774, 1861 a 1924. Kruhová balustráda okolo sloupu byla mnohokrát poškozena v důsledku
provozu na náměstí.

Poutní kostel sv. Anny
Původně gotický, první písemná zmínka o kostele pochází z r. 1515 v souvislosti s požárem.
Za vlády hraběte Jindřicha Šlika prošel kostel v r. 1645 rozsáhlou stavební úpravou. Téhož
roku bylo založeno Bratrstvo svaté Anny. Dalším požárem r. 1721 zcela zničen, již 1726 však
barokně obnoven neznámým architektem pod patronací Sinzendorfů. Některé prvky výzdoby
jsou připisovány dílnám Brandla, Škréty a italským malířů. Za vlády Josefa II. zaniklo
Bratrstvo sv. Anny a kostel začal sloužit jako zámecká kaple plánských držitelů. Počátkem
20. století doplněn před západním průčelím o hrobku rodu Nostitzů. Severně od kostela torzo
pavilónku nad kdysi „zázračným“ radioaktivním pramenem zaniklým v důsledku blízkého
dolování uranu. Jižně pod kostelem částečně upravená budova někdejšího redemptoristického
konviktu z r. 1923 pro řádový dorost. Nyní je v tomto objektu nemocnice. Východně od místa
směrem k Plané stará lipová alej s torzy výzdoby někdejší poutní cesty.
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Bohušova hora
Zprávy, že na Bohušově hoře stával hrad, jsou prozatím nedoložené. V pozdním středověku
zde bývala dřevěná šibenice. V roce 1615 ji někdo prý i s oběšencem ukradl. Později byla na
jejím místě postavena nová, složená ze tří kamenných pilířů, propojených v horní části trámy.
V r. 1765 bylo císařským rozhodnutím hrdelní právo městu odňato. Ještě na mapě josefského
vojenského mapování ze 2. pol. 18. stol. je šibenice o třech kamenech zakreslena.
V r. 1647 se zde snad v souvislosti s nedalekou bitvou u Třebele utábořila část švédského
vojska. Zpráva, že se zde 5. května 1680 v době selských bouří shromáždili rebelující sedláci,
kteří odmítali robotovat, však není historickými prameny doložena. Rozutekli se teprve poté,
když se dozvěděli o masakru poddaných na sousedním bezdružickém panství, kteří se
opevnili na Ovčím vrchu u Švamberka.
Příjemnějšího využití se Bohušově hoře dostalo teprve v r. 1908, kdy zde byla místním
okrašlovacím spolkem postavena rozhledna, nazvaná po rakousko-uherském mocnáři Franz
Josef Aussicht. Původně se uvažovalo o rozhledně vysoké 27 m, z úsporných důvodů byla
nakonec vystavěna věž vysoká 16 m. Ještě v 50. letech 20. stol. byla nově opravená rozhledna
i restaurace pod ní hojně navštěvována [zdroj?]. V 80. a 90. letech volně přístupný objekt
zdevastovali vandalové. K opětné opravy rozhledny, financované městem, došlo v r. 1999. Z
rozhledny, která je volně přístupná, se otevírá pohled nejen na vlastní město, ale i na poměrně
vzdálená pásma pohraničního hvozdu a Slavkovský les.

Budova Základní školy Na Valech
Pokud přijíždíte do Plané od Tachova, upoutá Vás mohutná a výstavní budova základní školy.
Při pohledu na město z dálky je mylně považována za budovu zámku. Plánský zámek
se rozkládá více vlevo a zakrývá ho vzrostlý zámecký park za Zámeckým rybníkem.

Přírodní rezervace Pavlovická stráň
Nachází se v katastrálním území Vysoké Sedliště v nadmořské výšce 430-510 m n.m. Výměra
činí 6,44 ha. Byla vyhlášena v roce 1988.
Správcem je Krajský úřad Plzeňského kraje. Jde o levý údolní svah řeky Mže u osady
Josefova Huť proti železniční zastávce Pavlovice. Chráněn je zde lesní porost, místní
přechodný typ mezi kyselými a borovými doubravami zdejší oblasti a teplomilnými
doubravami nižších poloh. Území je součástí hluboce zaříznutého údolí řeky Mže se strmým
svahem a četnými skalkami.
V bylinném patře se setkáváme např. s bělozářkou liliovitou, sleziníkem severním,
konvalinkou vonnou, kokoříkem vonným, růží keltskou aj.
Vzácnější ptáky reprezentuje sýček obecný, výr velký a na řeku Mži vázaný ledňáček říční. Z
bezobratlých zde byl zjištěn subatlantský nosatec, vázaný na porosty janovce.
Přírodní park Kosový potok (též Kosí potok)
je levostranný přítok řeky Mže, který protéká Karlovarským a Plzeňským krajem. Délka jeho
toku činí 46,4 km. Plocha povodí měří 226,1 km².
Park se rozkládá podél dolní části Kosího (Kosového) potoka od Michalových Hor k ústí do
Mže. Kosí potok tvoří východní hranici řešeného území. Chráněno je zde hluboce zaříznuté
údolí potoka s příkrými svahy, které bylo díky nepříznivé morfologii terénu uchráněno před
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intenzivní lidskou činností. K jihu obrácené údolí slouží jako přirozená migrační cesta
teplomilných druhů z nižších poloh Plzeňské pánve do klimaticky drsnějších oblastí
Slavkovského lesa. Biota je zde ovlivněna teplotní inverzí kaňonovitého údolí, kde se
v nejnižších polohách parku vyskytují chladnomilné až horské druhy, vázané na vodní tok,
zatímco výše na slunných skalnatých stráních se setkáváme s druhy teplomilnými.
Zdroj: web stránky města

V blízkosti:
CHKO Slavkovský les
Chráněnou krajinnou oblast Slavkovský les je možné přirovnat k hornatému ostrovu zeleně,
klidu a dosud málo narušené přírody v geografickém trojúhelníku Karlových Varů,
Mariánských a Františkových Lázní. Oblast je osobitým krajinným celkem vystupujícím
příkře nad Tachovskou brázdu, Chebskou a Sokolovskou pánev, na východě přechází
pozvolna do Tepelské plošiny. Nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa Lesný a Lysina leží v
poněkud zdvižené západní části. Významnou součástí lesů jihozápadní části Slavkovského
lesa jsou rozlehlá rašeliniště vrchovištního typu s porosty borovice blatky a břízy pýřité s
charakteristickými rašelinnými druhy. Rozsáhlé lesní komplexy spolu s rašeliništi vytváří
ohromný přírodní vodní rezervoár, příznivě ovlivňující vodní režim širokého okolí, především
západočeských lázní. Ochranou těchto míst tvorby minerálních pramenů se chráněná krajinná
oblast Slavkovský les výrazně odlišuje od ostatních chráněných krajinných oblastí v
republice.
Ze vzácné a chráněné květeny je nejvýznačnější endemit rožec kuřičkolistý, vrba borůvkovitá,
dále pak arnika horská (ve znaku CHKO), rosnatka okrouhlolistá, tučnice obecná, vzácné
hadcové sleziníky, celá řada prstnatců a další. Z typické zvěře připomeňme jelena evropského,
rasu západoevropskou, zvěř černou, srnčí, kunovité šelmy. Pravidelně zde hnízdí čáp černý,
zajímavostí je nejzápadnější výskyt sysla obecného.
Celá oblast je protkána sítí dobře značených turistických cest, která návštěvníky zavede v
zimě i v létě do atraktivních míst přírody a historie (premonstrátský klášter v Teplé, hrad
Loket, Bečov a zámek Kynžvart).
Správa Chráněné krajinné oblasti Vás zve na nově otevřenou část stezky na Kladské a
naučnou stezku Smraďoch, obě jsou přístupné i vozíčkářům s doprovodem.
Zdroj: CHKO Slavkovský les

CHKO Český les
Český les tvoří pohraniční pohoří od domažlické části Českého lesa po Dyleňský les. Je
geomorfologickým pokračováním Šumavy.
Do roku 1990 byla velká část oblasti v hraničním pásmu a tím byla veškerá hospodářská
činnost dosti omezena. Většina obcí s odsunem německého obyvatelstva zanikla, což přispělo
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i k tomu, že se jedná o území relativně nenarušené lidskými zásahy. Velkoplošná ochrana
tohoto území nebyla v minulosti zvažována právě z důvodů existence hraničního pásma, i
když si ochrana přírody uvědomovala přírodovědecký význam celé oblasti.
Dnes se ukazuje význam Českého lesa z hlediska ochrany přírody v podobě původních
lesních společenstvech na různých stanovištích, které jsou cenné pro svoji zachovalost v
rámci celé České republiky. Jedná se o různá společenstva bučin a jedlobučin až o podmáčené
smrčiny a vrchoviště s výskytem borovice blatky.
Český les se stále více ukazuje jako významné studijní území vývoje vegetace v jednotlivých
sukcesních stádiích v jednotlivých vegetačních stupních na plochách obcí zaniklých po druhé
světové válce.
Zdroj: CHKO Český les

V blízkosti nejvýznamnějším střediskem cestovního ruchu je bezesporu lázeňské
město Mariánské Lázně, hojně navštěvované v letní i zimní sezóně, v těsném
sousedství městys Chodová Planá a bývalé okresní město Tachov.

Mariánské Lázně
jsou nejmladší z proslulého trojúhelníku západočeských lázeňských měst.
V Mariánských Lázních a okolí vyvěrá na 100 minerálních pramenů s obsahem oxidu
uhličitého a minerálních solí, z nichž je zachyceno a využíváno 53 pramenů. Jedná se o
studené železnaté kyselky, odlišného chemického složení. K pitným kúrám se používá 6
hlavních pramenů: Křížový, Rudolfův, Karolinin, Lesní a Ambrožův. Mariin pramen, který
dal městu název, je vývěr plynu – oxidu uhličitého. Prameny a jejich léčivé účinky byly
známy dávno před založením lázní obyvatelům z okolních vesniček.
Město dnes opět žije především lázeňstvím a cestovním ruchem. Dominantou Mariánských
Lázní jsou především lázeňské parky, díky kterým město patří mezi nejkrásnější zahradní
města v Evropě. Velmi významnou stavbou v městě je Kolonáda Maxima Gorkého z let 188889 dle projektů arch. Miksche a Niedzielského. Vznosná litinová konstrukce byla odlita v
železárnách Blansko. Unikátní výzdoba - dřevěný kazetový strop a nástropní fresky je z roku
1979 jejichž autorem je akademický malíř Josef Vyleťal. Na lázeňské promenádě můžete také
najít populární Zpívající fontánu která každou lichou hodinu hraje jednu z mnoha slavných
skladeb ze svého repertoáru a ve večerních hodinách je tato romantika okořeněna světelnými
efekty.
V bohatém kulturním životě současných Mariánských Lázní dominuje činnost nejstaršího
symfonického orchestru v českých zemích (zal. 1821) - Západočeského symfonického
orchestru Mariánské Lázně.
Zdroj: web stránky města
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Chodová Planá
je městys v bývalém okrese Tachov, má 1829 obyvatel, nadmořská výška je 537 m. Nalézá se
asi 8 km jižně od města Mariánské Lázně.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1316. V době Přemyslovců byla Chodová Planá
s pásmem chodských vesnic spravována z hradu v Tachově. Až později král Jan Lucemburský
ve finanční tísni pronajímal hrad Tachov a s ním i obce k němu patřící. Za Karla IV. patřila
Chodová Planá dokonce třem majitelům.
Dnešní Chodová Planá je nejen významným průmyslovým centrem Tachovska, ale zároveň
turisticky velmi atraktivním místem. Správní území Chodové Plané spadá částečně do
chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, s vyvěrajícími prameny Il-sano a Čiperka.
Dominantou okolí je Lazurový vrch s patrnými pozůstatky původního osídlení a hornické
činnosti. Pivovar Chodovar je nejen jedním z nejstarších v západočeském regionu, ale jeho
stavba je i zajímavou historickou dominantou obce. Zajímavým zastavením je poutní kostel
na Pístově a blízký památník padlým na trase pochodu smrti.

Tachov
je bývalé okresní město v Plzeňském kraji. Město leží na řece Mži, v Tachovské brázdě a má
přes 12 tisíc obyvatel. Tachov patří mezi nejstarší sídla západních Čech. První zmínka o
městě pochází z roku 1115
Dominantou celého města je kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl původně vystavěn v
raně gotickém stylu, v polovině 14. stol. rozšířen taktéž v gotickém slohu. Vnitřní zařízení
kostela pochází z roku 1670. Kostel prošel v nedávné době rekonstrukcí, která byla z části
hrazena evropskými fondy.
Skvostem jsou městské hradby, které patří k nejzachovalejším v Česku. Jejich současná
podoba pochází z přelomu 13. a 14. století. Hradby obklopují historický střed města v délce
asi 700 m.
Významnou památkou je také Tachovský zámek, který vznikl přestavbou gotického hradu v
17. století. V roce 1770 vyhořel, v roce 1784 byl obnoven v klasicistním stylu. Zámek
naposledy prošel velkou rekonstrukcí na sklonku 70. let 20. století.
V lokalitě Vysoká nad městem najdeme od roku 1971 památník bitvy u Tachova a na
Třešnovce v severní části města najdeme Mohylu, která je místem posledního odpočinku 232
obětí pochodu smrti, které na konci Druhé světové války procházely územím Tachovska.
Ve Světcích, které jsou vzdáleny asi 2 km západně od středu města, najdeme pozůstatky
kláštera, který byl zrušen již v roce 1786. Jediná zachovalá stavba je monumentální
Windischgrätzova jízdárna v pseudorománském stylu.
Zdroj: web stránky měst
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Výše zmiňované oblasti a střediska se stávají nejen výchozími body pro návštěvy
lokalit na území ČR, ale také pro návštěvy „Oberpfälzer Wald“ na německé straně.
Díky těmto skutečnostem patří město Planá se svým územím mezi oblasti s velkým
potenciálem pro další rozvoj turistického ruchu.
Dominantní funkcí by měla být především občanská vybavenost pro potřeby celé
oblasti s významem kulturně společenským a sloužícím cestovnímu ruchu.

B.7 Životní prostředí
B.7.1 Ochrana přírody a krajiny
Město Planá se svým územím náleží do tzv. tachovské brázdy, s poměrně drsným
podnebím. Lesnatost je poměrně velká, lesy jsou převážně smrkové. Čtyřicetiletá
nepřístupnost blízké příhraniční oblasti veřejnosti a omezené hospodářské využití
v blízkosti tehdejší „západní hranice“ poskytlo části přírody možnost téměř
nerušeného rozvoje.
Většinu půdy zabírá zemědělská, v menší míře pak lesní a trvalé travní porosty.
Oblast vodních ploch zastupují velké i menší rybníky. Vodní toky jsou zastoupeny
hlavně řekou Mží, Tichou, Hamerským a Kosovým potokem.
Nelesní zeleň je zastoupena polními remízky, porosty stromů, které lemují silnice,
dále jsou to zbytky alejí v polích a v neposlední řadě se na nelesní zeleni podílí také
rozptýlené stromy.
V území je lokálně zachovalá polopřirozená skladba lesních porostů a několik
stanovišť vzácných rostlinných druhů, které jsou chráněny v maloplošných, zvláště
chráněných územích přírody.
Návaznost / výňatek / na ÚP:
Součástí územního plánu je vymezení prvků „Územního systému ekologické stability“
(ÚSES), jehož cílem je obnova a zvyšování ekologické stability krajiny. ÚSES je definován
jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Podle toho, zda jednotlivé prvky, biocentra a
biokoridory, tuto definici splňují rozlišujeme prvky funkční a nefunkční. V řešeném území jsou
vymezeny tři úrovně ÚSES, podle jejich biogeografického významu, a sice: nadregionální,
regionální a místní (lokální).
Hlavními prvky jsou biokoridory podél Mže, Hamerského a Planského potoka, tři regionální
biocentra: Anenské rybníky, Jakubův mlýn a Ústí a dvě regionální biocentra vložená, která
nejsou v ZÚR PK blíže specifikována.
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B.7.2 Ochrana ovzduší
Kvalitu ovzduší města Planá a jeho území je možno označit slovem dobrá, v
porovnání se sídelními aglomeracemi a průmyslovými oblastmi ČR je nadprůměrná.
Návaznost / výňatek / na ÚP:
Z imisních ročenek ČHMÚ vyplývá, že území města Planá nenáleží k oblastem se zhoršenou
kvalitou ovzduší (OZKO), nedochází zde k překračování limitních hodnot škodlivin (imisních
limitů včetně mezí tolerance), vyjma ozónu.
Na území města Planá se nachází ze zvláště velkých až velkých zdrojů znečišťování ovzduší
(REZZO 1) dva zdroje Stora Enso Timber Planá, s.r.o. (zpracování dřeva) a IGRO s.r.o.
(zpracování neželezných kovů – olova).
Mezi emitenty škodlivin do ovzduší patří též silniční doprava, emitující oxidy dusíku,
prach aj. škodliviny (územím prochází silnice I/21). V současné době, kdy je část silnice
vedena po přeložce, neprochází již silnice hustě osídlenými lokalitami.

Krátkodobé imisní koncentrace škodlivin lokálně převyšují imisní limity převážně v
podzimních a zimních měsících, při plném provozu problémových lokálních topenišť a
spalovacích zařízení v oblastech s méně příznivými rozptylovými podmínkami. Proto
zejména v inverzních polohách je třeba prioritně přecházet na příznivější paliva, např.
zemní plyny, bioplyn, využití biomasy (spalování dřeva ve zplyňovacích kotlích,
použití štěpky) a další zdroje alternativní energie, příp. elektrickou energii a v dnešní
době již hojně využívaná tepelná čerpadla s nulovou produkcí škodlivých látek.
Dlouhodobé měření kvality ovzduší provádí Okresní hygienická stanice Tachov. V
průběhu posledních 10 let došlo ve sledovaném území díky modernizaci technologií,
plynofikaci zdrojů, ale také útlumem výroby k poklesu polétavého prachu o 30 %, u
oxidu siřičitého o více než 20 %, u oxidů dusíku o téměř 70 %. Množství oxidu
uhelnatého ale vzrostlo více než 7 krát.

B.7.3 Ochrana vod
Hodnocení dle Studie ochrany podzemních a povrchových vod Plzeňského kraje:
ORP Tachov má vhodné využívání území z hlediska vod s vysokým podílem lesů. Nemá
problémy se vstupy dusíku do vod a s kvalitou povrchových vod v ukazatelích
důležitých pro život ryb. Část území Českého lesa a Podčeskoleské pahorkatiny s
žulovým složením má vyšší radonové riziko, část území se nachází v rizikovém útvaru
podzemních vod. V území je menší míra antropogenního ovlivnění a střední hodnota
kvality povrchové vody. Mže se dle ČSN 75 7221 pohybuje mezi třídou II. a III., hůře
je na tom Hamerský potok s kvalitou V.
Významné změny ve vodním hospodářství nastaly v posledních letech, kdy došlo ke
snížení přísunu znečištění ze zemědělství, takže v delším časovém horizontu musí dojít
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ke zlepšení kvality v drobných tocích i v podzemních vodách a studních. Rozvoj
nových progresivních technologií čistírenských přinesl podstatně účinnější likvidaci
odpadních vod u velkých i drobných znečišťovatelů.
Vodní zdroje a plochy mají ve sledovaném území mnohaletou tradici a dnes jsou
neoddělitelnou součástí krajinného prostoru (kromě zajišťování zásobování, stability
vodního režimu v území jsou využívány pro chov ryb a vodní drůbeže a mají i veřejně
prospěšný charakter - zvyšování akumulačního i retenčního potenciálu území,
vytváření rekreačního zázemí obyvatelstva, dotváření vyšších estetických hodnot
krajinného obrazu).
Vodohospodářský i ekologický význam mají také místní rybniční soustavy. K
problémům vodních nádrží a rybníků, které napomáhají retenci vody v krajině, patří
technický stav hrází a funkčních objektů a dále vysoký stupeň zanesení zdrží splachy z
povodí. V nádržích dochází díky akumulaci velkého množství živin k eutrofizaci vod.
Proto je výhledově nutné tyto nánosy odtěžit k zachování akumulačních i retenčních
schopností, jinak hrozí úplná devastace příslušných vodních ploch. Je třeba v rámci
rybničních soustav řádně pečovat o jednotlivé hlavní rybniční akumulace.
Návaznost / výňatek / na ÚP:
Rámcové posouzení podmínek umístění lokality vodní nádrže Otín na Kosovém potoce:
Přehradní profil (hráz) nádrže je situován v území řešeném územním plánem Plané. Zátopové
území nádrže však výrazně přesahuje hranice řešeného území dále k severu přes Michalovy
Hory zhruba k Pístovu a Výškovicím. Vzhledem k tomu, že Kosový potok tvoří východní
hranici řešeného území, zasahuje hladina nádrže na východním (levém) břehu potoka i do k.ú.
Stan u Lestkova, Vysoké Jamné, Hostíčkov a Boněnov. Z celkové plochy hladiny nádrže cca
255 ha (při hladině 515,0 m n.m.) zasahuje do území řešeného tímto územním plánem cca 80
ha, tj. pouze cca 32%. Tím je vymezen dílčí rámec pohledu územního plánu Plané na tuto
plošně mnohem rozsáhlejší lokalitu.
Vzdálenost vodní hladiny od okraje města Planá je 3,5 km, od Otína 1,3 km, od Křížence 1
km. Sídla jsou situována v převýšení nad hladinou nádrže: 55 m v Otíně a 85 m v Kříženci.
Zátopou nádrže nebude likvidováno nebo ohroženo žádné sídlo, ani solitérní obytný nebo
výrobní objekt. Z morfologického i hydrologického hlediska se jedná o prostor nesporně
výhodný pro akumulaci povrchových vod.
Z pohledu zmírňování dopadů očekávané změny klimatu v České republice (Usnesení
vlády ČR č.187 ze dne 3.3.2004 k Národnímu programu na zmírnění dopadů změny klimatu v
ČR) disponuje lokalita vodní nádrže Otín celkovým objemem 37,74 mil.m3 a může tedy
významným způsobem přispět ke zlepšení vodní bilance v povodí Berounky. Retenční částí
svého objemu nádrž přispěje k transformaci povodňových špiček na Kosovém potoce přímo a
nepřímo i na řece Mži v úseku nad Stříbrem, resp. nad vodní nádrží Hracholusky.
Z dopravního hlediska vyvolá vodní nádrž přerušení silnice II/201 z Plané do
Konstantinových Lázní. Odpovídající řešení přemostěním nádrže je náročné délkou cca 800 m
i výškou (dno údolí cca 484,0 m n.m., kóta hladiny nádrže 515,0 m n.m.).Tento handicap je
však možné eliminovat např. posunutím přehradního profilu o 1,2 km do profilu silnice II/201
a namísto mostu převést silnici po koruně hráze.
Souvislá plocha vodní hladiny je atraktivní pro široké spektrum sportovních a rekreačních
aktivit vázaných na vodu. Délka vzdutí vodní hladiny v řešeném území je cca 4,5 km a šířka se
pohybuje od 100 do 600 m.
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Závažným a klíčovým kritériem je ochrana původních přírodních hodnot území. Zátopová
plocha nádrže v úseku od hráze po Michalovy Hory není sice součástí CHKO Slavkovský les,
ale výhrady vůči vodní nádrži ze strany orgánů ochrany přírody a krajiny lze reálně
předpokládat.
Vodní nádrž představuje významný územní prvek v kategorii územních rezerv. Nádrž
a její realizace přinese řadu pozitivních i negativních dopadů jak na území řešené tímto
územním plánem, tak i na širší území vymezené zhruba hydrologickým povodím Kosového
potoka. Pro realizaci nádrže nejsou zatím žádné naléhavé důvody. Rozhodujícím impulsem se
mohou stát např. akutní dopady klimatických změn, charakterizované zvýšenou variabilitou
rozložení vodních srážek a extremalitou počasí ve střídání rizika povodní a záplav na straně
jedné a období sucha na straně druhé.

B.7.4 Ochrana půd
V oblasti je podíl zemědělských zorněných půd na úrovni Plzeňského kraje a ČR.
Produkční úrodnost zdejších půd je podprůměrná až průměrná. Vzhledem k dynamice
členitého reliéfu, je zde poměrně vysoký podíl zemědělských půd ohrožen vodní,
případně i větrnou erozí. Proto při nových pozemkových úpravách půdy bude třeba k
záchraně produkčního potenciálu koncepčně vytvářet systémy protierozních opatření
prostřednictvím biotechnických úprav svažitých pozemků - pásy trvalé zeleně, meze,
terasy a protierozní osevní postupy.
K závažnému ohrožení území velkoplošnou těžbou nerostných surovin nedochází.
Návaznost / výňatek / na ÚP:
V území města Planá převládá zastoupení tříd o nižší kvalitě zemědělské půdy (cca 58 % TO
IV. a V.). Nejkvalitnějších tříd ochrany je v území necelých 23%. Nutná je ochrana těchto
nejkvalitnějších půd.
Nejkvalitnější půdy jsou v katastrálních územích: Planá u Mariánských Lázní, resp. Otín u
Plané, Kříženec, Týnec u Plané a Svahy.

Mapové podklady pro situační analýzu použity z veřejně dostupných zdrojů: mapy.cz, mapy.iDnes.cz, vyletnik.cz
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C. SWOT analýza
SWOT analýza je metoda zpracování analytické části rozvojových strategií, je
metodou kvalifikovaného utřídění znalostí o zájmové oblasti (potenciálu). Obvykle a
také v případě tohoto Strategického plánu rozvoje města Planá do roku 2022
navazuje na situační analýzu.
Principem této metody je definování silných a slabých stránek, jež popisují hlavní
rysy současného stavu a vnitřní podmínky. Na tuto první část pak navazuje definice
rozvojových příležitostí a rizik, hodnotících současné i budoucí perspektivy a možný
vliv vnějších podmínek.
Provedení SWOT analýzy představovalo druhý krok, kdy byla situace vyhodnocena
hlavními představiteli obce stanovením slabých a silných stránek a současně byly
označeny hlavní vnější rozvojové příležitosti a identifikována možná rizika.
Analýzou SWOT byl vytvořen přechodový můstek ke strategické části dokumentu,
zabývající se řešením hlavních rozvojových problémů.
Ze SWOT analýzy a stanovené VIZE vzejdou tzv. „klíčové oblasti“, jež jsou pro
rozvoj regionu významné. Z tohoto důvodu jsou na klíčové oblasti stanoveny tzv.
globální a specifické cíle, ukazatele a konkrétní opatření.

SWOT analýza:
S - Strengths = silné stránky
W - Weaknesses = slabé stránky
O - Opportunities = příležitosti
T - Threats = rizika, hrozby

str.

91

Strategický plán rozvoje města Planá do roku 2022

Silné stránky
- Geografická poloha všeobecně
- Blízkost lázeňských měst
- Příhraniční oblast a křižovatka dopravních cest (včetně významného mezinárodního
železničního koridoru)
- Blízkost dálnice D5
- Existující potenciál pro cestovní ruch
- Kulturní památky, MPZ
- Kvalitní životní prostředí
- Blízkost Slavkovské a Českého lesa a Tepelské vrchoviny
- Podmínky pro provozování a rozvoj cykloturistiky, pěší turistiky a rekreace
- Partnerské město v SRN
- Průmyslová zóna a vymezené rozvojové zóny
- Podpora kulturních aktivit
- Podpora volnočasových aktivit
- Otevřenost pro příchod investorů
- Rozvojové plochy – pro výstavbu rodinných, bytových a řadových domů
- Trvalý příliv obyvatel
- Schopnost uplatňování moderních metod, vůle měnit věci k lepšímu

Slabé stránky
- Nízký patriotismus – chybí kontinuita přirozeného historického vývoje
- Absence vyhovujícího kulturního a společenského zázemí
- Vysoká nezaměstnanost v důsledku finanční krize
- Vzdělanostní struktura – mezi absolventy škol (chybějící praxe a zkušenosti) a
střední generací (chybí jazyková gramotnost)
- Nepříznivá sociální struktura části obyvatelstva
- Nedobudovaná dopravní infrastruktura (cyklotrasy, obchvat)
- Špatná kvalita stáv. dopravní infrastruktury - nevyhovující stav silnic u nižších tříd
- Nedostatek parkovacích míst v centru města (mimo náměstí)
- Špatný stav technické infrastruktury zejména v přilehlých osadách
- Chybějící podnikatelské aktivity (zejména v oblasti CR)
- Nedořešené územní a majetkoprávní vztahy
- Nedostatečně vybavená zařízení pro sportovní vyžití
- Propagace území na nadregionální úrovni
- Chybějící občanská vybavenost v přilehlých osadách
- Nezájem obyvatelstva o dění
- Zámek (není v majetku města)
- Dopravní obslužnost přilehlých částí
- Pokrytí signálem mob. telefonních operátorů
- Chybějící dostupné nemocniční zařízení (výjezdy sanit bez lékařů)
- Vandalismus a bezpečnost

str.

92

Strategický plán rozvoje města Planá do roku 2022

Příležitosti pro rozvoj
- Podmínky pro rozvoj cestovního ruchu
- Zlepšování propagace a image města
- Zvýšení počtu obyvatelstva do roku 2022
- Dobré předpoklady pro rozvoj území (včetně blízkosti dálnice D5)
- Podpora využívání určité části obnovitelných zdrojů energie (biomasa)
- Zlepšení technické infrastruktury zejména v přilehlých částech
- Podpora investorských záměrů
- Příležitosti pro vytvoření hospodářské základny v průmyslových areálech
- Podpora malých a středních podnikatelů
- Zkvalitňování životní úrovně obyvatel – kvalitní občanská vybavenost
- Využití blízkosti státní hranice, strategické polohy města (blízká lázeňská oblast)
- Využívání dotačních titulů
- Rozvoj spolupráce s okolními obcemi a městy vč. mezinárodní spolupráce
- Využití příznivého životního prostředí pro cestovní ruch
- Využití rozvojových ploch
- Vytvoření cyklotras a naučných stezek
- Dokončení obchvatu města
- Přeshraniční spolupráce
- Rozvoj technické infrastruktury, budování služeb občanské vybavenosti v osadách
- Vytváření podmínek ke zvýšení kvality života ve venkovských sídlech
- Využití prostorového a územního plánování
- Naplňování strategického plánu rozvoje
- Rozvoj informačních a komunikačních sítí
- Zkvalitnění vzdělanostní struktury obyvatelstva
- Dobudování dopravní infrastruktury a rozvoj dopravní obslužnosti v osadách
Ohrožení rozvoje města
- Legislativní neujasněnost - dopad na samosprávu
- Nekoncepční rozvoj cestovního ruchu
- Nedostatečná prezentace a propagace území
- Neuskutečnění hlavních rozvojových záměrů a investičních akcí v důsledku
nezískání dostatečného množství finančních prostředků (dotací) na realizaci projektů
- Nedostatečná prezentace a propagace území
- Demografie - porodnost, stárnutí obyvatelstva, úbytek obyvatel
- Legislativní neujasněnost - dopad na samosprávu
- Struktura obyvatelstva (sociálně slabé skupiny)
- Dlouhodobá nezaměstnanost – stagnace nabídky pracovních míst, finanční krize
- Absence vzdělanostní struktury (vzdělání SŠ, VŠ, odliv „mozků“)
- Nedostatečná státní podpora údržby kulturních památek
- Snížení reálné úrovně příjmů veřejných rozpočtů
- Nedostatečná propagace změn vedoucí k udržitelnému rozvoji území
- Nesplňování standardních definic Evropské unie v technické infrastruktuře (zejména
v přilehlých částech území)
- Rostoucí intenzita automobilové dopravy s negativními dopady na životní prostředí
- Nepříznivá bezpečnostní situace ve městě - vandalismus a kriminalita
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C1. VIZE rozvoje města Planá do roku 2022
V souvislosti se Strategií budoucího rozvoje jsme popsali a vyhodnotili naše silné a
slabé stránky, zvážili možné příležitosti i rizika a dospěli jsme k představě o tom, jak
by se naše město mělo rozvíjet a čeho bychom chtěli dosáhnout v nadcházejícím
období deseti let. K naplnění této vize by mělo směřovat zpracování samotné strategie
a z ní vyplývající realizace konkrétních rozvojových projektů. Rozvojová vize bude
definována na základě závěrů vyplývajících z analytické části dokumentu. Tato část
byla završena formulací SWOT analýzy.

Město Planá bude v roce 2022:
· turisticky atraktivním místem těžícím z výhodné geografické polohy v blízkosti
lázeňských center, v příhraniční oblasti a využívajícím velké bohatství místních
kulturních památek
· architektonicky vyváženým místem s regenerovanými sídlištními celky, obytnými
zónami, rodinnými domy a celkově vysokou kvalitou bydlení
· místem s vyřešeným dopravním systémem, s dostatkem parkovacích míst, s
kvalitními chodníky a komunikacemi, bezpečné pro všechny účastníky silničního
provozu,
· hospodářsky vyspělou oblastí s dostatkem pracovních příležitostí, s optimální
strukturou průmyslu a zemědělství, s fungujícími malými a středními
podniky,
· bezpečnou a čistou lokalitou, s minimální ekologickou zátěží, s dostatkem veřejné
zeleně, se zajištěným přístupem do přírodních lokalit pro všechny věkové kategorie
a preferujícím způsoby dopravy šetrné k životnímu prostředí a zdraví lidí
· místem s kvalitní a dostupnou sociální a zdravotní péčí, s bezbariérovými přístupy
k objektům a zařízením
· místem s propojenou sítí lokálních i mezinárodních cyklotras a cyklostezek,
· vzdělanostním, kulturním, sportovním a společenským centrem poskytujícím
předškolní, základní i střední stupeň vzdělávání, nabízejícím širokou škálu aktivit
pro veřejnost všech věkových kategorií a zájmů,
· městem vykonávajícím správu s využitím nejmodernějších informačních technologií,
vybaveným informačním systémem,
· oblastí s kvalitní občanskou infrastrukturou odpovídající standardům EU
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C2. Klíčové oblasti rozvoje města

1. Cestovní ruch v návaznosti na ekonomiku a
životní prostředí
2. Kultura a volný čas

3. Technická a dopravní infrastruktura, občanská
vybavenost
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C3. Popis strategických oblastí, cílů a priorit rozvoje

1. Cestovní ruch v návaznosti na ekonomiku a
životní prostředí
Globální cíl oblasti do roku 2022
Využít potenciálu cestovního ruchu k ekonomickému oživení města a okolí. Řešit
podmínky pro podporu rozvoje podnikatelského prostředí a zaměstnanosti v CR.
Zvýšit návštěvnost města a více jej zatraktivnit pro turistiku s využitím a
podporou jedinečnosti kulturních tradic, historických památek a přírodních
dispozic, dobudovat turistickou infrastrukturu.
Funkční systém organizace cestovního ruchu
- využití silných stránek pro rozvoj
- koncepce rozvoje cestovního ruchu
- využití přírodní a kulturní hodnoty krajiny a okolí
- podpora podnikatelů a navázání oboustranné spolupráce město – podnikatel
v cestovním ruchu
- zainteresování občanské aktivity a zájmových sdružení občanů na projektech
v oblasti cestovního ruchu
- přizpůsobení informačních značení standardu EU
Ucelený systém propagace a informační dostupnosti týkající se cestovního ruchu.
Zkvalitňování, rozšiřování produktů/ služeb, podpora místních a občanských aktivit
v tomto směru.
Kontrola kvality služeb, certifikace služeb, propagace služeb.
Opravy historických památek, celková revitalizace životního prostředí.
Vícezdrojové financování záměrů včetně využití státních prostředků, citlivá
revitalizace a rozvoj kultury.
Rozvoj spolupráce v oblasti CR se zahraničními partnery.

Ukazatele pro globální cíl
1.1 Počty návštěvníků
1.2 Počty zahraničních turistů
1.3 Počet dní strávených ve městě a okolí na jednoho návštěvníka
1.4 Objem finančních prostředků, které návštěvníci utratí
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1.5 Počty podnikatelských subjektů v cestovním ruchu
1.6 Počty pracovních míst v souvislosti s CR

Opatření 1.1
Propagace a řízení v oblasti cestovního ruchu
Specifické cíle
C 1.1.1 Plně využít potenciálu pro cestovní ruch
C 1.1.2 Zlepšit propagaci města a jeho kulturních památek
C 1.1.3 Prohloubit spolupráci s ostatními subjekty operujícími v oblasti cestovního
ruchu
C 1.1.4 Využívat strategii rozvoje kultury a cestovního ruchu
C 1.1.5 Orientovat propagaci na celorepublikovou úroveň a na zahraniční turisty
Ukazatelé pro specifické cíle
U 1.1.1 Celkový počet návštěvníků
U 1.1.2 Reakce na propagaci (např. návštěvnost internetové prezentace apod.)
U 1.1.3 Počet společných produktů cestovního ruchu
U 1.1.4.1 Zpracovaná strategie rozvoje cestovního ruchu
U 1.1.4.2 Počet úspěšných žádostí a objem prostředků získaných v rámci strategie
U 1.1.5 Návštěvnost z ostatních regionů a návštěvnost cizinců

Opatření 1.2
Infrastruktura pro turistický ruch

Specifické cíle
C 1.2.1 Zlepšit navigační systém ve městě a okolí
C 1.2.2 Rozšiřovat infrastrukturu v návaznosti na nové trendy a požadavky
návštěvníků
C 1.2.3 Modernizovat současnou infrastrukturu cestovního ruchu
C 1.2.4 Zlepšit kvalitu informačního centra (certifikace)
C 1.2.5 Podpořit modernizaci ubytovacích zařízení
Ukazatelé pro specifické cíle
U 1.2.1 Návštěvnost regionu
U 1.2.2 Počet nových produktů
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U 1.2.3 Výše investic do infrastruktury cestovního ruchu
U 1.2.4 Počet návštěvníků informačního centra
U 1.2.5 Naplněnost ubytovacích kapacit

Opatření 1.3
Služby v oblasti cestovního ruchu

Specifické cíle
C 1.3.1 Rozšířit a zkvalitnit nabídku služeb v oblasti cestovního ruchu

Ukazatelé pro specifické cíle
U 1.3.1.1 Počet uživatelů služeb
U 1.3.1.2 Využití služeb a výše tržeb

Opatření 1.4
Cestovní ruch s ohledem na životní prostředí (tzv. šetrný turismus)

Specifické cíle
C 1.4.1 Podpořit rozvoj agroturistiky, ekoagroturistiky, pěší turistiky, cykloturistiky a
cyklodopravy s ohledem na šetrný turismus

Ukazatelé pro specifické cíle
U 1.4.1.1 Počet návštěvníků / turistů
U 1.4.1.2 Využití služeb a výše tržeb u komerčních subjektů
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2. Kultura a volný čas
Globální cíl oblasti do roku 2022
Zvýšit zájem občanů o kulturní dění ve městě, podpořit jejich otevřenost k různým
trendům v kulturním dění a aktivně je zapojit do kulturního dění ve městě.
Zajistit dostatečnou a strukturovanou nabídku kulturních a volnočasových aktivit
pro všechny vrstvy obyvatel i pro návštěvníky.

Ukazatele pro globální cíl
2.1.Pestrost nabídky volnočasových a kulturních aktivit pro všechny zájmové skupiny
2.2 Spokojenost s nabídkou volnočasových a kulturních aktivit
2.3 Míra zapojení obyvatel a návštěvníků do volnočasových a kulturních aktivit
2.4 Počet komerčních i neziskových zařízení, úroveň jejich koordinace
2.5 Celková úroveň infrastruktury související s nabídkou
2.6 Dostupnost volnočasových a kulturních zařízení
2.7 Celková doba strávená aktivním využíváním volného času

Opatření 2.1
Volnočasové a kulturní aktivity
Specifické cíle
C 2.1.1 Zohledňovat aktuální trendy v oblasti kultury a v trávení volného času,
přizpůsobovat nabídku poptávce, reagovat na potřeby a požadavky
C 2.1.2 Zajistit co nejširší nabídku aktivit trávení volného času ve všech částech
řešeného území
C 2.1.3 Podporovat činnost zájmových seskupení a občanských sdružení, která se
kulturním a sportovním aktivitám věnují
C 2.1.4 Organizovat netradiční akce a akce nadregionálního charakteru
Ukazatelé pro specifické cíle
U 2.1.1 Počet návštěvníků kulturních, volnočasových a sportovních programů
U 2.1.2 Počet občanů zapojených do jednotlivých volnočasových a kulturních aktivit
U 2.1.3 Počet sdružení a dalších organizací zabývajících se oblastí kultury a volného
času
U 2.1.4 Počet akcí na všech úrovních
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Opatření 2.2.
Zařízení pro volný čas a kulturu

Specifické cíle
C 2.2.1 Průběžně modernizovat jednotlivá zařízení tak, aby odpovídala nejnovějším
trendům technologického vývoje a byla bezbariérová
C 2.2.2 Dobudovat infrastrukturu zařízení (sportoviště, cyklotrasy, cyklostezky, dětská
hřiště, kulturní stánky apod.) a dalších zařízení pro trávení volného času
C 2.2.3 Udržet stabilizovaný stav objektů

Ukazatelé pro specifické cíle
U 2.2.1.1 Výše investic do zařízení
U 2.2.1.2 Objem finančních prostředků získaných z dotačních titulů na investiční akce
do kulturních a volnočasových zařízení
U 2.2.2 Počet zařízení na území města a okolí
U 2.2.3 Ekonomická rentabilita provozu zařízení

Opatření 2.3.
Systém řízení a spolupráce pro volný čas a kulturu
Specifické cíle
C 2.3.1 Zajistit fungující informační systém vzájemné podpory volnočasových a
kulturních zařízení
C 2.3.2 Zlepšit činnost a spolupráci institucí
C 2.3.3 V maximální míře využívat možných dotačních programů z EU, ČR a dalších
zdrojů (Nadace, sponzoři apod.)

Ukazatelé pro specifické cíle
U 2.3.1 Výše vynaložených finančních prostředků do vzájemné propagace kulturních
a volnočasových aktivit
U 2.3.2 Procentuální podíl finančních prostředků na podporu kulturních a
volnočasových aktivit
U 2.3.3 Objem finančních prostředků získaných z dotačních titulů
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3. Technická a dopravní infrastruktura, občanská
vybavenost
Globální cíl oblasti do roku 2022
Infrastruktura:
- zlepšit kvalitu inženýrských sítí nejen ve městě, ale především v přilehlých osadách
tak, aby docházelo k minimálním poruchám a ztrátám při přepravě médií do objektů.
Doprava:
- snižovat zatížení komunikací i hlučnost a prašnost v souvislosti s dopravou.
- zvyšovat podíl cyklistické a pěší dopravy ve městě.
- zachovat, popř. rozšířit dnešní rozsah sítě napojení okolních obcí na linkovou
dopravu a podporovat bezbariérovou dopravu .
- vyřešit problematiku parkování ve městě (mimo náměstí) a zlepšit technický stav
části místních komunikací.
- zajistit kvalitní dopravní infrastrukturu v rozvojových lokalitách
Občanská vybavenost:
- rozvíjet dále stávající občanskou vybavenost a bydlení (dosáhnout vyvážené a
funkční struktury také v přilehlých osadách)
- rozšířit nebo vybudovat nové vhodné rozvojové plochy a prostory ve městě a jeho
okolí.
- podporovat rozvoj jak z hlediska nárůstu obyvatel, tak i kvality bydlení a života.

Opatření 3.1.
Technická infrastruktura
Specifické cíle:
C 3.1.1 Realizovat opatření vedoucí ke snížení energetických ztrát v objektech
C 3.1.2 Rekonstruovat a rozvíjet jednotlivé inženýrské sítě a technickou infrastrukturu
s využitím moderních materiálů a technologií

Ukazatelé pro specifické cíle
U 3.1.1 Výše investic do opatření snižujících energetickou náročnost objektů
U 3.1.2.1 Km rekonstruovaných inženýrských sítí
U 3.1.2.1 Výše investic do modernizací zařízení (technologie)
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Opatření 3.2.
Dopravní systém a dosažení komfortu v dopravě
Specifické cíle:
C 3.2.1 Podpořit dopravu v místech zapojení do integrovaného dopravního systému
C 3.2.2 Dosáhnout bezbariérovosti města a jeho částí pro chodce a osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace
C 3.2.3 Vyřešit nedostatek parkovacích míst ve městě mimo náměstí

Ukazatelé pro specifické cíle
U 3.2.1 Spokojenost občanů s počtem a kvalitou dopravního spojení
U 3.2.2 Počet realizovaných stavebních úprav
U 3.2.3 Počet nových parkovacích míst

Opatření 3.3.
Dopravní infrastruktura
Specifické cíle
Silniční síť
C 3.3.1 Dokončit systém navržených silničních obchvatů města
C 3.3.2 Zlepšit a zkvalitnit stav místních komunikací (z technického i bezpečnostního
hlediska)
Pěší a cyklistická doprava
C 3.3.3 Rozvíjet systém cyklistických stezek a tras v návaznosti na okolí
C 3.3.4 Rozvíjet bezbariérové přístupy k objektům
C 3.3.5 Zlepšit stav chodníků
Ukazatelé pro specifické cíle
U 3.3.1.1 Hodnoty měření hluku a prašnosti v zastavěných částech
U 3.3.2.2 Km opravených a rekonstruovaných komunikací
U 3.3.2 Výše investovaných finančních prostředků
U 4.3.3.1 Km propojených a nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras
U 3.3.3.2 Výše investovaných fin. prostředků do rozvoje pěší a cyklistické dopravy
U 3.3.4 Počet bezbariérově přístupných objektů
U 3.3.5 m² opravených chodníků
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Opatření 3.4.
Zlepšování stávajícího bytového fondu a občanské vybavenosti

Specifické cíle
C 3.4.1 Pokračovat ve zkvalitňování bytového a domovního fondu
C 3.4.2 Podpořit výstavbu nových rodinných domků
C 3.4.3 Snížení energetické náročnosti u objektů na území města a okolí
C 3.4.4 Zajišťovat bezbariérové přístupy do objektů veřejné správy a občanské
vybavenosti

Ukazatelé pro specifické cíle
U 3.4.1 Počet a výše investic do rekonstruovaných objektů a bytů
U 3.4.2.1 Forma podpory
U 3.4.2.2 Počet nových RD
U 3.4.3.1 Počty objektů
U 3.4.3.2 Objem investic
U 3.4.4 Výše investic

Opatření 3.5.
Zkvalitňování prostředí města a osad včetně péče o památky

Specifické cíle
C 3.5.1 Vytvoření investičních plánů pro jednotlivé části řešené oblasti
C 3.5.2 Pokračovat v regeneračních záměrech v centru města a okolí
C 3.5.3 Zdokonalovat systém péče o památky

Ukazatelé pro specifické cíle
U 3.5.1 Počet investičních plánů
U 3.5.2 Množství vynaložených finančních prostředků pro regeneraci
U 3.5.3 Stav památek a výše investic

Opatření 3.6.
Zkvalitňování životního prostředí města a krajiny
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C 3.6.1 Zkvalitňovat údržbu stávající zeleně
C 3.6.3 Ochrana biokoridorů
C 3.6.4 Optimalizace vodního režimu
C 3.6.5 Protipovodňová opatření
C 3.6.6 Posilování ekologické stability lesa a jeho mimoprodukčních funkcí

Ukazatelé pro specifické cíle
U 3.6.1.1 Plocha kvalitní zeleně, zdravotní stav
U 3.6.1.1 Počet revitalizovaných vodních ploch, toků a děl, zlepšení jejich technického
stavu (místní rybníky a vodoteče)
U 3.6.2.1 Počet zabezpečení protipovodňové ochrany, snížení vodních erozí
U 3.6.6.1 Zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově lesa
U 3.6.3.2 Zalesňování nelesních půd
U 3.6.3.3 Počet upravených lesních cest

Opatření 3.7.
Bezpečnost a vandalismus
Specifické cíle
C 3.7.1 Eliminovat vliv negativních společenských jevů v problémových lokalitách
(gamblerství, drogy, alkohol, aj.)
C 3.7.2 Zavést ochranná opatření proti kriminalitě a vandalismu
Ukazatelé pro specifické cíle
U 3.7.1.1 Počty osob závislých na sociální pomoci
U 3.7.1.2 Počty preventivních programů
U 3.7.1.3 Počet trestních činů na území města a v jeho částech
U 3.7.2.1 Druh a počet opatření
U 3.7.2.2 Objem vynaložených finančních prostředků
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C4. Vazby Strategie rozvoje na programovací
dokumenty
Tato kapitola obsahuje identifikaci vazeb Strategie rozvoje města Planá do roku
2022 na Operační programy financované EU.
Identifikace vazeb má sloužit především usnadnění vyhledávání zdrojů financí na
realizaci projektů, spadajících do příslušných opatření, a vyplňování dokumentace k
žádostem o poskytnutí finančních prostředků, zejména z fondů Evropské unie.
Výčet některých možností získání dotačního titulu:
 ROP = Regionální operační program
 OPPP = Operační program Průmysl a podnikání
 OPPI = Operační program podnikání a inovace
 OPI = Operační program Infrastruktura
 OP RLZ = Operační program rozvoj lidských zdrojů
 OPŽP = Operační program Životního prostředí
 SZIF = Státní zemědělský intervenční fond
 LEADER = PROSTŘEDNICTVÍM MAS = Místní akční skupina
 IOP = Integrovaný operační program
 OPVK = Operační program pro vzdělávání a konkurenceschopnost
 PRV = Program rozvoje venkova
 SFRB = Státní fond rozvoje bydlení
 SFDI = Státní fond dopravní infrastruktury
 Cíl 3 = Program přeshraniční spolupráce
 DF = Dispoziční fond
 PSOV = Program stabilizace obnovy venkova
Další možností jsou např. dotační tituly ministerstev apod.

Strategie města Planá byla na zasedáních řídící skupiny nastavena tak, aby bylo
možné financovat tyto aktivity ze strukturálních fondů. Další text popisuje soulad
strategie rozvoje města Planá se souladem a vazbou na Národní rozvojový plán NPR
2007 – 2013.
Prioritou pro město Planá a jeho osady je nyní dostat svá témata vzešlá ze strategie
do připravovaných dotačních titulů, eventuelně sledovat své možnosti jak své projekty
uplatnit včetně možnosti financování.
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C5. Soulad a vazba na NRP
NRP – Národní rozvojový plán 2007 - 2013

Priorita NRP : Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí
Prioritní osa je zaměřena na zlepšení kvality životního prostředí jako nutného
předpokladu atraktivnosti a konkurenceschopnosti státu a jeho regionů při využití
inovačních efektů politiky životního prostředí pro udržitelný rozvoj. V rámci prioritní
osy bude podporován rozvoj a zkvalitnění vodního hospodářství a opatření
protipovodňové ochrany, nakládání s odpady a obaly, odstraňování starých zátěží, dále
opatření na snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů.
Tato prioritní osa podpoří také opatření na eliminaci environmentálních rizik a péči o
přírodní rozmanitost České republiky. Důležitou součástí je v rámci této priority také
ochrana bezpečnosti, veřejného pořádku, prevence sociálně patologických jevů a
ochrana před terorizmem.
Priority měst:
Odstraňování a snižování ekologické zátěže způsobené intenzivní dopravou v uzlech
Protihlukové zábrany residenční zástavby na území města
Podpora zavádění alternativních paliv v dopravě (usnesení vlády ČR č. 536 z 11. 5.
2005; závazek 23% podílu alternativních paliv v dopravě, z toho zemní plyn 10%, do
roku 2020)
Ochrana cenných biokoridorů
Zařízení pro ekologické třídění/zpracování/likvidaci komunálního odpadu pro širší
spádovou oblast (aglomerace, region, nadregionální přesah)
Integrace zeleně do městské zástavby
Rekultivace parků, zlepšování kvality životního prostředí ve městech
Regenerace brownfields (zchátralé objekty v centrech, armádní prostory, staré
zemědělské objekty apod.)
Regenerace panelových sídlišť (jakožto snižování energetické náročnosti budov a
zlepšování kvality životního prostředí)
Protipovodňová a krizová opatření
Využívání ekologicky přátelštějších technologií

NRP: Dostupnost a infrastruktura
a) Prioritní osa zahrnuje dopravní dostupnost v nejširším slova smyslu, tj. dopravu
osob, zboží, informací i služeb. V rámci této prioritní osy budou podporované akce v
následujících oblastech:
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železnice (modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T, podpora kolejové
dopravy, vysokorychlostní železnice, podpora technického stavu drah a odbavovacích
prostorů), vodní doprava (splavné říční a námořní cesty), silniční doprava
(modernizace a rozvoj silnic a dálnic sítě TEN-T, uvedení silnic II. a III. třídy do
normového stavu, podpora inteligentních dopravních systémů), letecká doprava
(alternativní letiště pro Prahu, rozvoj regionálních letišť a jejich využití).
Součástí budou projekty vedoucí k rozvoji a zkvalitnění dopravy, dopravních systémů
a dopravních strategií (řízení dopravy), dále podpora efektivních způsobů přepravy
(multimodální, kombinovaná, hromadná přeprava). Součástí této prioritní osy budou i
opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti v oblasti dopravy.
b) Prioritní osa se zaměří také na podporu rozvoje informačních a telekomunikačních
technologií (budování veřejně přístupného zařízení a sítí pro přenos informací,
dostupnost ICT infrastruktury pro domácnosti, firmy, veřejnou správu, dostupnost
digitálního vysílání).
Priority měst:
Ad a)
Propustnost dopravních uzlů, zaústění dopravních koridorů, multi-/inter-modalita
Infrastruktura MHD/IDS navazující na tyto dopravní uzly
Budování velkých městských okruhů a napojení na silniční koridory, řešení tranzitní
dopravy
Budování a zajištění standardních objížďkových tras (mimořádné události na
dopravním koridoru –např. havárie)
Dopravní páteře nových rozvojových území
Zkapacitnění regionálních dopravních uzlů (jsou zásadní pro efektivní fungování IDS
s obslužností zdaleka přesahující hranice města)
Infrastruktura podporující snížení ekologické zátěže vyplývající z vysoké koncentrace
dopravy ve městech (vymezené pásy, integrované dopravní systémy)
Oprava komunikací III. tř., rekonstrukce městských komunikací
Infrastruktura plnících stanic alternativních paliv pro MHD a IDS (ve spolupráci s MD
ČR, RWE Transgas a distributory plynu)
Systémy řízení dopravy ve městech a provázanost na IDS (např. také dopravní řídící a
informační centra)
Rozvoj lokálních letišť
Ad b)
Budování veřejně přístupných internetových bodů
Budování a rozvoj sítí propojujících veřejné instituce
Integrované databáze a databanky pro veřejnou správu
Technologie pro e-government a smart-administration
Technologie pro vzájemnou komunikaci veřejné správy a veřejnosti
Datové a komunikační systémy pro ochranu bezpečnosti a krizové řízení
Digitalizace archívů (jako součást IT pro správu měst a komunikaci s občany)
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NRP: Konkurenceschopný podnikatelský sektor
Prioritní osa se zaměřuje na vytvoření podmínek pro český podnikatelský sektor
tak, aby byl konkurenceschopný jak na vnitřním trhu Evropské unie, tak i ostatních
mezinárodních trzích, aby dosahoval vysoké přidané hodnoty a produktivity práce. V
rámci prioritní osy bude podporován rozvoj podnikatelské infrastruktury, rozvoj služeb
pro podnikatele, včetně zavádění a zlepšování systémů řízení, podpory a fungování
podnikatelských subjektů a rozvoj malého a středního podnikání.

Priority měst:
Marketing investičních příležitostí, průmyslových a rozvojových zón
Modernizace infrastruktury pro podnikání v tzv. brownfields
Příprava, rozvoj a rozšiřování průmyslových a rozvojových zón

NRP: Rozvoj cestovního ruchu
Cestovní ruch by měl mít v rámci IROP tak, jak je dnes navržen, autonomní
postavení, protože není v žádném případě exkluzivní pro velké městské oblasti;
hraniční linie mezi ROPy a IROPem by mohla být nadregionální dosah / význam,
počet partnerů, celková výše uznatelných nákladů atd. Následující návrh priorit měst
se snaží v tomto duchu postupovat.
Prioritní osa je zaměřena na podporu zvýšení konkurenceschopnosti celého odvětví
cestovního ruchu. V rámci prioritní osy bude podporován rozvoj služeb cestovního
ruchu, rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, tj. rozvoj ubytovacích a stravovacích
služeb i navazující infrastruktury, včetně doprovodných programů pro organizaci
volného času turistů. Podporovanou oblastí bude také tvorba produktů cestovního
ruchu, která se zaměří zejména na posílení ucelenosti produktů. K rozvoji cestovního
ruchu budou sloužit opatření zaměřená na aktivity, které přispívají k zachování a
obnově kulturního a přírodního dědictví jako atraktorů pro cestovní ruch.
Priority měst:
Kongresová turistika
Produkty cestovního ruchu regionálního a národního významu (toto opatření však
musí být dostupné i dalším potenciálním subjektům – krajům, svazkům obcí,
mikroregionům, NNO, organizace zřizované státem/krajem/obcí jako muzea, NP,
CHKO, atd.)
Podpora destinačního managementu pro širší aglomeraci / region / oblast
Integrované projekty na propagaci a marketing cestovního ruchu v této oblasti
Podpora infrastruktury pro zvýšení atraktivity města

str.

108

Strategický plán rozvoje města Planá do roku 2022

NRP: Podpora VaV, inovací
Prioritní osa podporuje vědu a výzkum a tvorbu inovací jako zásadní aspekt rozvoje
znalostní ekonomiky v České republice, jejím cílem je efektivní využití zdrojů EU pro
rozvoj výzkumu, vývoje, inovací a znalostní ekonomiky v ČR. V rámci prioritní osy
bude podporována infrastruktura pro tvorbu inovací, technologický rozvoj, aplikovaný
výzkum a transfer technologií, budou vytvářeny podmínky pro spolupráci a posilování
vazeb mezi vzdělávacími, výzkumnými středisky a podnikatelskou sférou. Podpora
bude směřována také do měkkých inovací (řízení) a do rozvoje lidského potenciálu v
oblasti výzkumu a inovací.
Priority měst:
Infrastruktura pro rozvoj aktivit VaV
Vědeckotechnologické parky
Centra pro transfer technologií
Podnikatelské inkubátory
Informační servis měst pro podnikatele

NRP: Vzdělávání a vzdělanost
Prioritní osa se orientuje na rozvoj lidských zdrojů, které jsou jedním ze základních
faktorů konkurenceschopné ekonomiky. V této souvislosti bude podpora směřovat do
modernizace vzdělávacích systémů a vytvoření komplexního systému celoživotního
učení. Je potřeba vytvořit podmínky pro možnosti zvyšování odborné kvalifikace
pracovní síly v průběhu produktivního věku tak, aby se zlepšila zaměstnatelnost lidí a
tím i jejich šance uplatnit se na trhu práce, což je zásadním aspektem v boji proti
sociální exkluzi. V rámci prioritní osy bude podporován také rozvoj infrastruktury pro
vzdělávání tak, aby odpovídala moderním požadavkům.
Priority měst:
Infrastruktura pro vzdělávání a školství
Rozvoj vysoké školy
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NRP: Modernizace veřejné správy
Cílem modernizace veřejné správy je efektivní práce orgánů veřejné správy a jejich
pracovníků a zajištění větší dostupnosti a kvality při zajišťování služeb občanům,
efektivní a účelné nakládání s veřejnými prostředky, zadávání veřejných zakázek a s
tím související preventivní opatření k zabránění korupce a zneužití finančních
prostředků. V rámci této priority bude podpořeno zavádění moderních forem řízení ve
veřejné správě, aplikace moderních metod řízení kvality a výkonnosti, metod
strategického plánování, komunitního plánování atd. Nedílnou součástí pak bude
podpora zkvalitnění systému vzdělávání a školení úředníků ve veřejné správě a
nabídky vzdělávání pro volené zástupce samospráv. V rámci prioritní osy budou
podporována opatření technické podpory programů ze strukturálních fondů.
Priority měst:
Studie, koncepce a aplikace moderních forem řízení ve veřejné správě
Studie, koncepce a aplikace moderních metod řízení kvality a výkonnosti
Studie, koncepce a aplikace systémů e-government a smart-administration
Zavádění a rozvoj strategického plánování a komunitního plánování
Komunikační strategie (magistráty - jakožto subjekty vykonávající veřejnou správu ve
vlastní i přenesené působnosti - směrem k občanům, podnikatelům a dalším
subjektům)
Zkvalitnění systému vzdělávání a školení úředníků ve veřejné správě
Příprava kvalitních „project managerů“ a implementačních jednotek pro evropské
projekty

NRP: Tvorba nových pracovních míst
V rámci této prioritní osy budou podporována opatření směřující k modernizaci
politiky zaměstnanosti, motivující k práci a předcházení zneužívání systému sociální
ochrany. Při tvorbě nových pracovních míst je nutné zohlednit možnosti adaptace
pracovních sil na požadované znalosti a dovednosti prostřednictvím vhodných,
obsahem přizpůsobeného dalšího vzdělávání pro uchazeče o zaměstnání, ale také
rozvojem podpůrných systémů veřejných služeb (podporované zaměstnání, asistenční
služby, poradenství apod.), což povede ke zvyšování adaptability účastníků trhu práce
a jejich lepší uplatnitelnosti.
Priority měst:
Místní aspekty trhu práce
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NRP: Posilování sociální soudržnosti
Sociální soudržnost je základním cílem politik jak na evropské, tak na národní
úrovni. Tato prioritní osa se váže na předchozí, neboť problém sociální exkluze je ve
většině případů spojen s nezaměstnaností a omezenou uplatnitelností znevýhodněných
osob na trhu práce. V rámci této priority budou podporovány aktivity napomáhající
sociálnímu začleňování znevýhodněných skupin včetně imigrantů, podpora bude
směřovat do prosazování rovnosti příležitostí pro všechny. Aktivity spojené se sociální
inkluzí často jsou rozvíjeny neziskovým sektorem, a proto bude podporován rozvoj
občanské společnosti.
Priority měst:
Infrastruktura sociálních služeb
Komunitní plánování sociálních služeb
Podpora bydlení sociálně potřebných

NRP: Vyvážený rozvoj městských oblastí
Vývoj v jednotlivých regionech České republiky se v závislosti na různých
výchozích podmínkách, poloze a stupni urbanizace projevoval rozdílnou dynamikou i
rozdílnými změnami struktury jejich hospodářství. Prioritní osa je zaměřena na
podporu vyváženého rozvoje, snižování disparit v socioekonomické úrovni. Podpora
bude směřovat do řešení problémů urbanizovaných oblastí. Prioritní osa rovněž zahrne
podporu rozvojových center, která svými aktivitami ovlivňují rozvoj svého zázemí.

Priority měst:
Vyvážený rozvoj funkcí městských aglomerací, oživení příměstských částí
Rekreační plochy a příměstská krajina
Rozvoj místní dopravní infrastruktury
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NRP: Evropská územní spolupráce
Měla by se týkat všech oblastí definovaných v návrhu operačních programů, včetně
„dostupnosti a infrastruktury“ a „rozvoje cestovního ruchu“ (přenos know-how,
marketing měst, destination management a case studies, atd.).
Tato prioritní osa vychází z podpory spolupráce na přeshraniční a mezistátní
úrovni, kterou poskytuje Evropská unie. V rámci prioritní osy budou podporována
společná řešení společných problémů mezi sousedními zeměmi a regiony, jako je
rozvoj měst a venkova, rozvoj hospodářských vztahů a propojení malých a středních
podniků. Do přeshraniční spolupráce bude zapojena většina regionů. Společná řešení
společných problémů budou podporována také v rámci nadnárodní a meziregionální
spolupráce, do které se mohou zapojit subjekty ze všech regionů a která umožňuje
spolupráci regionů nesousedících. Nadnárodní spolupráce je zaměřena na strategické
priority jako jsou věda a výzkum, informační společnost, dostupnost, životní prostředí,
prevence rizik a integrované hospodaření s vodou. Podpora meziregionální spolupráce
pak bude směřovat do regionálních programů výměny informací a zkušeností,
spolupráce a vytváření sítí s regiony v jiných členských zemích
Priority měst:
Přímá kooperace měst na mezinárodní úrovni (nejen regionů)
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C6. Projekty
Strategický plán města Planá vymezil tři hlavních prioritních oblastí, na které je
třeba v budoucnu zaměřit hlavní pozornost.
Identifikace a výběr vhodných projektů by se proto měly přednostně týkat těchto
vybraných oblastí, neboť pouze realizací takto vybraných projektů lze postupně
dosáhnout cílů, které si město stanovilo.
Následující přehled projektových záměrů není zdaleka úplný, ale představuje první
náměty na možné projekty.
Tato část strategického dokumentu je tedy otevřená a bude postupně doplňována
vhodnými projekty tak, aby bylo dosaženo cílů a naplnění vize, které si město ve své
strategii stanovilo.
Pro dosažení celkových strategických cílů je tedy nutné podpořit a realizovat hlavně
společné projekty, popř. projekty s dopadem na celé území, které se týkají vybraných
prioritních oblastí.
Následující projektové záměry jsou prezentovány ve formě informativního
projektového listu.
Tématicky se týkají všech tří prioritních oblastí.
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Informační list o projektu :

Prioritní oblast: 1. Cestovní ruch v návaznosti na ekonomiku a životní
prostředí
3. Technická a dopravní infrastruktura, občanská vybavenost

Projekt: Revitalizace náměstí města Planá
Žadatel
(nositel projektu)
Lokalizace
projektu
Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Město Planá
náměstí Planá - centrum
Cílem projektu je přispět k obnově významné části centra města
Planá, které je mimo jiné také Městskou památkovou zónou
nadregionálního významu provedením stavebních prací:
revitalizací inženýrských sítí, chodníků, komunikací, osvětlení,
veřejné zeleně, parkovacích míst, povrchů apod.

Jedná se o rozsáhlou obnovu estetické hodnoty historicky a
Popis projektu
(situace – problém, architektonicky významné části centra města a zlepšení zastaralé
který projekt řeší) technické infrastruktury.

Harmonogram
realizace

2014 – 2020

Celkové náklady
projektu (v Kč)

100 mil. a více,- Kč

Připravenost projektu
k realizaci
 územní rozhodnutí
 stavební povolení
 analýza N/U, popř.
studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
 připravenost ke
spolu-financování
(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

Aktualizovat studii i koncept současné projektové dokumentace,
položkového rozpočtu, možnost rozetapování projektu,
Vyjádření kompetentních úřadů (stavební úřad, památkáři apod.)

Vlastní zdroje, spolufinancování EU, ROP NUTS II Jihozápad
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Informační list o projektu:

Prioritní oblast: 2. Kultura a volný čas
3. Technická a dopravní infrastruktura, občanská vybavenost

Projekt: Revitalizace objektu č.p. 34 na multifunkční kulturní zařízení
Žadatel
(nositel projektu)
Lokalizace
projektu
Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Město Planá
č.p. 34 / náměstí Planá
Cílem je záchrana, obnova a nové využití zastaralé budovy kina,
která by zlepšila a rozšířila nabídku kulturních aktivit a
volnočasového zázemí v Plané pro občany, návštěvníky, kluby a
spolky.

Projekt řeší nevyhovující stav a současnou nevyužitelnost objektu
Popis projektu
(situace – problém, v podobě stavebních úprav budovy s ohledem na požadavky
který projekt řeší) Národního památkového ústavu, neboť areál se nachází v MPZ a
s tím související oprava kina.
Harmonogram
realizace

Rok 2014 - 2016

Celkové náklady
projektu (v Kč)

5 000 000,- Kč vč. DPH

Připravenost
projektu k realizaci
 územní
Architektonická soutěž, studie proveditelnosti, projektová
rozhodnutí
dokumentace
 stavební
povolení
 analýza N/U,
popř. studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
Vyjádření kompetentních úřadů (stavební úřad, památkáři apod.)
 připravenost ke
spolufinancování
(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

Vlastní zdroje, spolufinancování EU (ROP NUTS II Jihozápad)
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Informační list o projektu:

Prioritní oblast: 2. Kultura a volný čas

Projekt: Smuteční síň v Plané
Žadatel
(nositel projektu)
Lokalizace
projektu
Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Město Planá
katastr města, Revoluční ulice
Cílem je záchrana, obnova a nové využití chátrajícího objektu
v Revoluční ulici v Plané.

Důvodem celé realizace projektu je vytvoření vyhovujících
Popis projektu
(situace – problém, prostor, které by sloužily jako důstojné zázemí pro konání
který projekt řeší) smutečních akcí. Řešením je odstranění špatného technického
stavu a současně nevyužitelnosti objektu v podobě stavebních
úprav budovy.
Harmonogram
realizace

2014 – 2016

Celkové náklady
projektu (v Kč)

cca. 3 000 000,- Kč vč. DPH

Připravenost
projektu k realizaci
 územní rozhodnutí
 stavební povolení
 analýza N/U, popř.
studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
 připravenost ke
spolu-financování
(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

Architektonická soutěž, studie proveditelnosti, projektová
dokumentace

Vyjádření kompetentních úřadů (stavební úřad, památkáři apod.)

Vlastní zdroje, spolufinancování EU (ROP NUTS II Jihozápad)
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Informační list o projektu:

Prioritní oblast: 2. Kultura a volný čas
3. Technická a dopravní infrastruktura, občanská vybavenost

Projekt: Centrální park v Plané
Žadatel
(nositel projektu)
Lokalizace
projektu
Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Město Planá
Katastr města
Cílem projektu je vytvoření klidové a odpočinkové zóny v centru
města s doprovodnou infrastrukturou a parkovou úpravou.
sportovišti a běžecké dráhy s umělým povrchem. Součástí
projektu je i vybavení stadionu.

Jedná se o vytvoření centrálního parku v Plané. Jelikož celkově
Popis projektu
(situace – problém, se jedná o velmi nákladný projekt, je proto rozdělen do více etap,
který projekt řeší) jejíž první ucelená část je tzv. vodohospodářská –
protipovodňové opatření (úprava vodoteče).
Ve druhé etapě se jedná o parkové a doplňkové úpravy: zeleň,
chodníky, osvětlení, mobiliář, skatepark apod. Park by takto měl
sloužit k odpočinkovému a relaxačnímu vyžití.
Harmonogram
realizace

2012 – 2020

Celkové náklady
projektu (v Kč)

Budou stanoveny!,- Kč vč. DPH

Připravenost
projektu k realizaci
 územní rozhodnutí
 stavební povolení
 analýza N/U, popř.
studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
 připravenost ke
spolu-financování
(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

Stavební povolení

Projektová dokumentace, Studie proveditelnosti, Finanční a
ekonomické hodnocení

Vlastní zdroje, spolufinancování EU, např. ROP NUTS II
Jihozápad
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Informační list o projektu:

Prioritní oblast: 3. Technická a dopravní infrastruktura, občanská vybavenost

Projekt: Revitalizace sídliště (centrálního prostoru)
Žadatel
(nositel projektu)
Lokalizace
projektu
Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Město Planá
katastr města
Cílem projektu je zlepšování a zkvalitňování bytového a
domovního fondu města Planá.

Projekt je v souladu se záměrem města v postupné revitalizaci
Popis projektu
(situace – problém, bytové výstavby – sídliště v centrálním prostoru města. Přímo
který projekt řeší) navazuje na dosavadní činnost města v postupném zlepšování
podmínek k bydlení.
Harmonogram
realizace

2014 – 2020

Celkové náklady
projektu (v Kč)

6 000 000,- Kč vč. DPH

Připravenost
projektu k realizaci
 územní
rozhodnutí
 stavební
povolení
 analýza N/U,
popř. studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
 připravenost ke
spolufinancování
(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

Stavební povolení

Projektová dokumentace,

Vlastní zdroje, spolufinancování EU, např. ROP NUTS II
Jihozápad
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Doplňující informační list o dalších investičních záměrech a projektech:

- Revitalizace ČOV
(zastarávající technologie)
(zpracovat projekt / záměr vč. vyčíslení investic)

- Revitalizace výtopny
(zastarávající technologie)
(zpracovat projekt / záměr vč. vyčíslení investic)

- Revitalizace ulice „Dukelských hrdinů“
(zpracovat projekt / záměr vč. vyčíslení investic)

- Vybudování kanalizace v části „Karlín“
(v současnosti nesplňuje požadované hygienické normy)
(zpracovat projekt / záměr vč. vyčíslení investic)

- Posílení vodního zdroje – prameniště Broumov
(zpracovat projekt / záměr vč. vyčíslení investic)

- Obytná zóna Planá – sever II.
(zpracovat projekt / záměr vč. vyčíslení investic)

- Revitalizace koupaliště
(v současnosti nesplňuje požadované normy)
(zpracovat projekt / záměr vč. vyčíslení investic)

- Vybudování vodovodu v místní části „Kříženec“
(zpracovat projekt / záměr vč. vyčíslení investic)

- Rekonstrukce kaple ve Zlivu
(zpracovat projekt / záměr vč. vyčíslení investic)
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C7. Výsledky anketního průzkumu názorů občanů
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