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Věc:  Otevřený dopis občanů obce Vochov k další plánované výstavbě v obci 

 

 

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé Vochova, 

obracíme se na Vás v době, kdy Vochov mění zásadně svoji tvář. Probíhá zde masivní 
developerská výstavba bytových jednotek, která by měla v tomto roce nadále pokračovat. Výstavba je 
plánována v ještě větší míře a prakticky na celém území Vochova (lokalita za hřištěm, v centru obce 
„Na skocích“, „Za stodolou“ a případně další).  

Ačkoliv má obec poměrně velké plochy k rozvoji, v obci se prakticky nepočítá s plochou pro individuální 
výstavbu. Mysleme prosím i na naše děti, které si jednou budou chtít postavit vlastní bydlení v obci, 
kde vyrůstaly. Ať mají tuto možnost, jako jsme měli my, postavit si bydlení dle svých představ. 
Nevnucujme jim jen jeden z mnoha bytů a nenechme je odejít z tohoto důvodu pryč od rodiny a přátel. 

Zastáváme názor postupného a smysluplného rozvoje respektujícího ráz obce, který přivede nové hrdé 
obyvatele. Obyvatele, kteří zde budou spokojeni a nebudou po pár letech odcházet zklamaní pryč. Jen 
toto nám v budoucnu zajistí, aby naše obec zůstala obcí a nestala se pouhým anonymním sídlištěm 
odtrženým od Plzně a s migrujícími lidmi.  

V současné době probíhá v obci důležitá výstavba kanalizace a čistírny OV. Již v době realizace tohoto 
projektu vlivem bytové výstavby a enormnímu přílivu nových obyvatel dojde k vyčerpání kapacity, na 
kterou byla čistírna dimenzována.  

Počet obyvatel se během několika měsíců téměř zdvojnásobil, urychleně se nyní rozšiřuje školka, 
hledají se provizorní řešení, řeší se problematika odpadů, vznikají již i první problémy při vzájemném 
soužití. Toto je bohužel jen začátek problémů, které s sebou nese tento zbrklý nárůst.  

Zastavme se a zvažme, zdali před povolením případných dalších etap developerských projektů 
nepočkat, než bude zejména: 

- dokončena a ÚSPĚŠNĚ zprovozněna čistírna odpadních vod, 
- opraví a dokončí se dopravní infrastruktura v obci, která dokáže pojmout více dopravy (po 

realizaci kanalizace budou prakticky všechny vedlejší komunikace těžko sjízdné), 
- dojde k adekvátnímu navýšení zásobování pitnou vodou, elektřinou a dalších sítí, 
- dojde k úpravě územního plánu, který zajistí kvalitní výstavbu pro vesnici odpovídajícího typu 

bydlení (nechceme paneláky naležato!) zahrnující v dostatečné míře zelené plochy pro 
odpočinek a relaxaci, která přiláká dlouhodobě spokojené obyvatele. 

  



Zamysleme se, prosím, i nad dalšími službami a občanskou vybaveností, která je s takto velkou obcí 
spojená a kterou bychom  my občané uvítali. Pro srovnání sousední Kozolupy, byť jsou v současné době 
již počtem obyvatel menší obcí než Vochov, mají první stupeň základní školy, poštu, obchody, 
volnočasové aktivity, vlastní lékařský dům s praktickým lékařem a zubařem apod. 

Obec není žádným nařízením či zákonem nucena přijmout aktuálně realizovaný typ bytové výstavby 
pohybující se na samé hraně výkladu územního plánu! Je to naším čistě svobodným rozhodnutím. 
Přemýšlejte, prosím, jak se situace může vyvíjet za pár let a co může přinést pozitivního nebo naopak 
negativního. Jak na nás nahlížejí naši sousedi a jaké příležitosti nám může přinést budoucnost, pokud 
na ni budeme myslet a necháme ji prostor. Zvažte, prosím, důkladně své budoucí rozhodnutí, zda se 
z Vochova stane již jen sídliště, která nám tu kdosi naprojektoval a prodal, kde již nebudeme znát své 
sousedy, ztratíme své soukromí a klid. Jednou si toto můžeme vyčítat. Anebo zůstaneme pro bydlení 
všech občanů příjemnou a hrdou obcí, která si sama zvolí, jak bude vypadat.  

Tuto možnost volby máte nyní pouze Vy!  

Naše děti ani naše vnoučata již toto Vaše nynější rozhodnutí nedokáží v budoucnu změnit! 

Myslete prosím na nás a na budoucnost! 

 

Děkujeme Vám! Ve Vochově dne 17. 01. 2020 

Občané obce Vochov 

 

 

 

 

Příloha:  

Podpisové archy k „Otevřenému dopisu občanů obce Vochov k další plánované výstavbě v obci“ 

 


