Strategické plánování města Nalžovské Hory 2016-2030
1. OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.

OBSAH
ÚVOD
SWOT ANALÝZA
VIZE
STRATEGICKÉ CÍLE
5.1 Veřejná správa
5.2 Infrastruktura
5.3 Život v obci
5.4. Životní prostředí

6. PRIORITY A OPATŘENÍ
6.1 Veřejná správa
6.1.1 Obec a obecní úřad
6.1.1.1 Elektronický úřad
6.1.1.2 Efektivní úřad
6.1.1.3 Komunikující úřad
6.1.2 Obec a hospodaření
6.1.2.1 Rozpočtová politika
6.1.2.2 Aktivní dotační politika
6.1.3 Obec a její rozvoj
6.1.3.1Strategický rozvoj obce
6.1.3.2 Propagace obce
6.1.3.3 Regionální vazby obce
6.2 Infrastruktura
6.2.1 Dopravní infrastruktura
6.2.1.1 Chodci
6.2.1.2 Místní komunikace a parkování
6.2.2 Doprava
6.2.2.1 Veřejná doprava
6.2.2.2 Plánovací dokumentace k dopravním stavbám

6.2.3 Technická infrastruktura
6.2.3.1 Technická infrastruktura
6.2.4

Územní rozvoj

6.2.4.1. Pozemkové úpravy
6.2.4.2 Územní plánování
6.3 Život v obci
6.3.1

Infrastruktura pro volný čas

6.3.2

Školství, děti a mládež

6.3.3

Sociální a zdravotní služby v obci

6.3.4

Občanský, kulturně společenský život

6.3.5

Podpora podnikání v obci

6.3.6

Bezpečnost v obci

6.4 Životní prostředí
6.4.1

Ovzduší

6.4.2

Zeleň

6.4.3

Voda

6.4.4

Odpadové hospodářství

7. ZÁVĚR

2. ÚVOD
Strategie rozvoje obce Nalžovské Hory (dále jen Strategie) je střednědobý
koncepční rozvojový dokument, jenž se v souladu se zásadami trvale
udržitelného rozvoje snaží efektivně řídit procesy plánování sociálněekonomického rozvoje území obce. Je dokumentem, který přispívá k definování
vlastní specifické vize obce, nalezení a správnému formulování hlavních cílů
rozvoje a předpokladů jejich naplnění, vytipování vhodných rozvojových
projektů a navržení společných aktivit tak, aby tato obec mohla uskutečňovat
svá strategická rozhodnutí a záměry, byla schopna se úspěšně přizpůsobovat
ekonomickým změnám pomocí zlepšování vlastního konkurenčního postavení

v kritických produkčních faktorech a mohla efektivněji čerpat finanční
prostředky z různých vnějších dotačních titulů (ČR i EU).
Strategický rozvojový plán vychází z potřeb jednotlivých lokálních aktérů
a akceptuje hlavní směry rozvoje, priority a cíle vyšších územních celků.
Zaměřuje se na stimulaci místních aktivit, na maximalizaci a efektivní využití
vnitřního potenciálu. Dokument se stane hlavním a základním východiskem pro
další rozvoj území obce Nalžovské Hory, pro iniciaci, koordinaci a řízení
jednotlivých rozvojových záměrů. Budou na něho navazovat individuální
projekty dílčího významu, které budou zaměřeny na řešení problematiky týkající
se konkrétních subjektů z veřejného, podnikatelského i neziskového sektoru
v území.
Je třeba si uvědomit, že Strategie rozvoje obce Nalžovské Hory je zpracována
s velmi úzkou vazbou na strategii rozvoje Mikroregionu Prácheňsko a
analytická část strategie obce Nalžovské Hory navazuje na strategii
mikroregionálního rozvoje Prácheňska.
3. SWOT ANALÝZA
SWOT analýza, jejímž cílem je určit jednoduchou a co možná nejobjektivnější
charakteristiku regionu, je klasifikační metoda umožňující přehledné uspořádání
stávajících základních poznatků ze situační analýzy. SWOT je zkratkou
anglických slov Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky),
Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby).
Silné a slabé stránky hodnotí vnitřní parametry, podmínky či znaky regionu,
které jsou změnitelné nebo ovlivnitelné aktivitou subjektů v daném území. Silné
stránky jsou komparativní a konkurenční výhody pro rozvojové aktivity, slabé
stránky jsou pak veškeré faktory, které limitují nebo ohrožují tyto aktivity. Tato
část SWOT analýzy se také nazývá „vnitřní analýza“. „Vnější analýzou“ se
označuje druhá polovina SWOT analýzy, která se zabývá příležitostmi a
hrozbami vztahujícími se k vnějšímu prostředí (je jakýmsi popisem vztahů
regionu a jeho okolí). V té se vyhodnocují faktory, procesy a okolnosti, které
nejsou v převážné míře přímo ovlivnitelné subjekty z řešeného území.
Strategie se bude dále v maximální možné míře snažit využít silných stránek
a příležitostí, a naopak eliminovat hlavní problémy (slabé stránky) a
minimalizovat důsledky potenciálních hrozeb.

Analýzy SWOT jsou zpracovány pro každý kritický bod zvlášť (všechny se
zaměřují pouze na jednu z prioritních oblastí), což umožňuje vyloučit
nepodstatné a nepotřebné informace z této analýzy. Upřesňují a popisují místní
podmínky ve vztahu k těmto jednotlivým bodům.
SWOT analýza je základem pro formulaci cílů, priorit, opatření a rozvojových
aktivit, a současně s přehledem plánovaných akcí výchozím podkladem pro
návrhovou (projekční) část. Aby byla zajištěna relevance návrhové části, bude
formulace jednotlivých priorit a cílů adekvátně reagovat na silné a slabé stránky
regionu a při tom zohledňovat vnější příležitosti a hrozby.

3.1 SWOT analýza kritické oblasti „Veřejná správa“
Silné stránky:
vyrovnané hospodaření obce bez výrazné dluhové zátěže
aktivně komunikující obecní úřad
zapojení obce do mikroregionu
aktivní spolupráce s okolními obcemi
základní občanská vybavenost regionu na dobré úrovni (obchody, pošty,
lékařská ambulantní péče, drobné služby, mateřské a základní školy, atd.)
zlepšení infrastruktury pro sportovní aktivity v území (za posledních sedm let)
Slabé stránky:
úbytek obyvatelstva přirozenou měrou
nedostatek pracovních příležitostí v regionu (zvláště pro vysokoškolsky
vzdělané obyvatelstvo), absence středních a velkých zaměstnavatelů (pouze
jeden subjekt s více než 50 zaměstnanci)
vysoká míra vyjížďky obyvatel do zaměstnání mimo region
menší míra zapojení občanů do procesů, přetrvávající malý zájem veřejnosti
spojený s řízením obce
Příležitosti:
vytváření nových pracovních příležitostí, čímž je možno ovlivnit mj. i migrační
poměry ve prospěch stabilizace mladých lidí v mikroregionu

podpora volnočasových aktivit všech generací, rozšíření vhodných prostor pro
tyto aktivity, podpora organizací působících v oblasti sportu, kultury a práce
s mládeží
veřejně prospěšné práce v obci
prohloubení kooperace mezi klíčovými subjekty veřejného, soukromého i
neziskového sektoru v mikroregionu
výhodné podmínky pro možnost čerpání finančních prostředků z krajských,
národních a evropských dotačních titulů
rozvoj internetových stránek včetně jejich využití na podporu turistického ruchu
pomocí vhodných nástrojů (dotazníky, šetření atd.) více zapojit občany do života
obce včetně možnosti realizace referend (v určité míře) pro důležité rozvojové
otázky
ve větší míře spolupracovat s externími odborníky při hodnocení jednotlivých
hlavních investičních záměr
Hrozby:
trvalé stárnutí obyvatel, nedostatek přílivu mladých rodin
snižování koupěschopnosti obyvatelstva
nedostatek finančních prostředků na realizaci investic a jednotlivých opatření na
venkově
neschopnost mladých a sociálně slabých obyvatel řešit vlastní bytovou situaci
zhoršující se životní úroveň některých skupin obyvatelstva, růst rizikových
skupin obyvatelstva (dlouhodobě nezaměstnaní, matky s dětmi) a nepřipravenost
systému sociální a zdravotnické péče a školských zařízení dostatečně reagovat
na jejich situaci
obtížná orientace v rychle se měnících právních normách

3.2 SWOT analýza Kritické oblasti „Infrastruktura (environmentální,
dopravní a cestovního ruchu)“
Silné stránky:
vyřešena likvidace komunálního odpadu, včetně jeho separace
dobrá dopravní obslužnost území, dostačující síť místních komunikací
vyřešeno zásobování vodou z veřejného vodovodu ve městě Nalžovské Hory,
v části Velenovy, Letovy a Ústaleč
vyřešena likvidace odpadních vod v obci Nalžovské Hory
poměrně široký prostor pro rozvoj cykloturistiky a agroturistiky
Slabé stránky:
zásobování vodou z vlastních domovních studní s ne příliš kvalitní pitnou vodou
v místních částech Žďár, Těchonice, Neprochovy, Miřenice, Otěšín, Zahrádka
chybí splašková kanalizace s napojením na ČOV v obcích Žďár, Těchonice,
Neprochovy, Miřenice, Otěšín, Zahrádka, Velenovy, Letovy , Ústaleč a
Krutěnice
hlavní dopravní tah prochází centrem obce Nalžovské Hory, není vybudován
obchvat
špatný technický stav pozemních komunikací
absence železniční dopravy v území
nedostatečná (kvalitativně i kvantitativně) základní materiální vybavenost
regionu turistickou infrastrukturou
nedostatek zkušeností a profesionality v plánování, rozvoji a fungování
cestovního ruchu jak v soukromém, tak i veřejném sektoru
nárůst intenzity automobilové dopravy v regionu za posledních pět let

nedostatečný podíl využívání energie z obnovitelných zdrojů (hl. sluneční
energie), nízká realizace energeticky úsporných opatření na veřejných budovách
problémové parkování v některých částech obce
Příležitosti:
stanovení hlavních investičních záměrů pro následující desetileté období
Využití vícezdrojového financování v oblasti technické infrastruktury
komplexní pozemkové úpravy, vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům
zvyšování retenční schopnosti krajiny, zadržení vody v krajině
environmentální rozvoj venkova, environmentální výchova a vzdělávání,
prohloubení využívání obnovitelných a alternativních zdrojů energie
výstavba obchvatu obce, čímž dojde k omezení negativních dopadů silniční
dopravy a k celkovému zlepšení stavu životního prostředí obcí
udržet stávající míru dopravní obslužnosti
spolupracovat s místními podnikateli na možnostech společných investičních i
neinvestičních rozvojových projektů
prosazovat další využívání/rekonstrukci stávajících dopravních sítí
vytvořit nové cyklostezky s možností zásadního vlivu na rozvoj turistického ruchu
v okolí obce

Hrozby:
konflikt nevhodných rozvojových záměrů s požadavky na udržitelný rozvoj a
ochranu přírody a krajiny (nerespektování principů trvale udržitelného rozvoje
venkova)
nejasnosti a problémy v oblasti makroekonomického vývoje, zvyšující se DPH,
rostoucí náklady na vytápění domácností, nejasná cenová politika v dodávce
energií a vody
podcenění a zanedbávání technické údržby regionální dopravní sítě

nedostatek finančních prostředků veřejných rozpočtů na realizaci investičně
náročných projektů v oblasti budování a rozvoje infrastruktury
poškozování přírodních atraktivit vlivem neorganizovaného rozvoje cestovního
ruchu
citlivost sektoru cestovního ruchu na zvraty v ekonomice, nízké průměrné mzdy
v sektoru
podcenění významu cestovního ruchu a volnočasových aktivit jako předmětu
podnikání a významného zdroje tvorby pracovních míst
další nárůst negativních jevů (jako např. terorismu) negativně ovlivňující rozvoj
cestovního ruchu
3.3 SWOT analýza kritické oblasti „život v obci“
Silné stránky:
fungování mnoha spolků a občanských sdružení
možnost realizace volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie v
jakémkoli období roku
nabídka kulturních akcí
atraktivní občanská vybavenost včetně školských a zdravotnických zařízení
sportovní infrastruktura spojená s aktivním fungováním sportovních klubů
fungující občanská společnost založená na mezigenerační výměně
absence lokalit postižených sociální exkluzí
kvalita života spojená s venkovským způsobem života
Slabé stránky:
chybějící koupaliště v centrální části obce
aktivní zapojení pouze menší části obyvatel obecně do činnosti spolků či
občanských sdružení

nevyužití potenciálu zdravotních zařízení obce
Příležitosti:
další rozvoj spolků zaměřených na specifické cílové skupiny umožňující zvýšení
atraktivity občanského života v obci
zvýšení spolupráce s okolními obcemi na založení volnočasových aktivit většího
rázu, které umožní kulturní rozvoj obce
zvýšený důraz na již tradiční aktivity spojené s obcí, které by umožnily zvýšit
regionální význam obce
ve spolupráci se stávajícími podnikateli a externími experty definovat plochy s
možným využitím pro další podnikatelské aktivity či poskytování služeb (zámek
Nalžovy)
Hrozby:
zánik poskytování zdravotních služeb v obci
úbytek žáků ve školních a předškolních zařízeních
zvyšující se průměrný věk obyvatel a snížení počtu obyvatel v produktivním
věku
odcházení mladých rodin především do městských aglomerací
3.4 SWOT analýza Kritické oblasti „Životní prostředí“
Silné stránky:
neexistence výraznějších ekologických zátěží v katastru obce
dokončená celková páteřní kanalizace v části Nalžovské Hory
udržované veřejné plochy včetně zeleně
dostatek možností k realizaci třídění odpadů
dostatek volných ploch k občanskému vyžití nezasažených aktivní dopravou

aktivní přístup existujících spolků k ochraně životního prostředí včetně
spolupráce s obcí
Slabé stránky:
znečištění ovzduší především v zimních měsících formou spalování tuhých
odpadů v domácnostech
hlukové zatížení některých částí obce
Hrozby:
Hrozba realizace hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v těsné blízkosti
správního území obce.
menší zájem občanů o územní plán ve vazbě na rozvoj jednotlivých ploch
absence plánu pro další rozšiřování ploch pro volnočasové aktivity
preference jiných oblastí před životním prostředím
Přestože hlavní smysl celého strategického rozvojového plánu spočívá v
realizaci konkrétních projektů nebo jednotlivých opatření, je strategická část
jeho stěžejní částí – představuje rozhodování o tom, jaké hlavní problémy budou
prioritně prostřednictvím tohoto dokumentu řešeny. Navazuje na poznatky
získané z analytické části a vychází z potřeb daného území. Na základě výsledků
z předchozích analýz zde byla definována vlastní specifická vize obce, nalezeny
a zformulovány hlavní cíle rozvoje, při jejichž dosažení budou důsledně
uplatňovány hlavní zásady trvale udržitelného rozvoje, a předpoklady jejich
naplnění. Materiál Strategie rozvoje obce Nalžovské Hory postupně
identifikoval a zformuloval celkem 4 strategické cíle.

4. VIZE
Vize je bezkonfliktní sdílené vyjádření společné rámcové představy budoucího
stavu obce Nalžovské Hory, formuluje základní směr rozvoje území a popisuje
stav, jehož by mělo být dosaženo. Jejím smyslem je určit zásadní orientaci obce.
Vyšla nejen ze znalosti místní situace, ale i z pochopení evropských trendů a
potřeb. Vize, jež byla zformulována na základě konsensu komunity, je obecnou

charakteristikou hlavních cílů a směrů řešení. K jejímu dosažení a naplnění
přispívají jednotlivé části návrhu (cíle, priority, opatření, atd.). Na rozdíl od
strategických cílů, jenž jsou soustředěny na střednědobý interval (do roku 2025),
je vize zpracována v dlouhodobém časovém intervalu (do roku 2030).

Vize obce Nalžovské Hory:
Obec, která s ohledem na zachování typického krajinného rázu svého území
a kvalitního životního prostředí zajišťuje nejen místním obyvatelům všech
věkových kategorií, ale i svým návštěvníkům, atraktivní životní podmínky,
dostatečnou občanskou vybavenost, kvalitní bydlení a infrastrukturu
(dopravní, technickou, atd.), široké spektrum dostupných služeb a vhodné
podmínky pro všestranný rozvoj. Obec Nalžovské Hory intenzivně využívá
svého potenciálu a místních zdrojů ke zlepšování stavu životního prostředí,
ke zvýšení návštěvnosti i k celkovému rozvoji cestovního ruchu, a to
v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.

5. STRATEGICKÉ CÍLE
K naplnění vize obce Nalžovské Hory stanovili významní lokální aktéři
regionálního rozvoje mj. následující strategické cíle, které v nejobecnější rovině
vyjadřují veškeré jejich představy:
5.1 Veřejná správa
5.2 Infrastruktura
5.3 Život v obci
5.4 Životní prostředí
5.1 Veřejná správa
Stručná charakteristika prioritní osy
Na úrovni menších obcí (především tzv. Obce I.) je v České republice
dlouhodobým problémem absence principů strategického řízení, která často
vede k jednorázovým krokům s potencionálně devastujícími dopady na
dlouhodobý rozvoj obce. Jedná se především o snahy realizovat diskutabilní

investiční aktivity vedoucí k masivnímu zadlužení obce bez jasného přímého
benefitu pro obyvatele, resp. s často pouze zprostředkovanými efekty. Tyto
aktivity jsou často realizovány v souladu s politickou vizí partikulárních stran
nejen na místní, ale i vyšších úrovních, a to bez jasného zřetele ke skutečným
dlouhodobým potřebám obce.
Vypracování strategie Nalžovské Hory 2030 plně reflektuje toto riziko a vytváří
jasný a transparentní podklad pro zastupitelstvo a další orgány napříč politickým
spektrem v časovém rozsahu přesahujícím jedno volební období s tím, že
pravidelná každoroční kontrola umožní všem obyvatelům obce mít informace o
naplňování jednotlivých opatření.
V rámci prioritní osy bude dále zlepšováno poskytování služeb ze strany
obecního úřadu včetně rozšíření a zlepšení komunikace o důležitých
skutečnostech pro každodenní život obyvatel obce. Obec Nalžovské Hory bude
nadále zlepšovat svou spolupráci s okolními obcemi v rámci mikroregionu i
dalších platforem s cílem společně prosazovat důležité lokální i regionální
priority včetně klíčových investičních záměrů (nerealizace úložiště
radioaktivního odpadu).

5.2 Infrastruktura
Stručná charakteristika prioritní osy
V rámci prioritní osy je nutné definovat taková opatření, která umožní naplnit
strategickou vizi především s ohledem na zachování tradičního venkovského
charakteru. Především musí být podniknuty kroky vedoucí k eliminaci rizika
nevyváženého rozvoje zástavby a infrastruktury v katastru obce, které by
způsobily zhoršení kvality života a dalších aspektů. Je nutné dlouhodobě
podporovat aktivity občanské společnosti i veřejné správy (a to i na místní
úrovni), které umožní realizaci navrhovaných opatření. Navržená opatření
rovněž reflektují zájem na další diverzifikaci v rámci územního plánování
včetně změny účelu, resp. intenzifikace využití již stávajících ploch určených k
revitalizaci.
V rámci opatření je počítáno i s dalším zkvalitňováním stávající infastruktury v
obci včetně řešení partikulárních problémových prvků jako je řešení
parkovacích ploch.

5.3 Život v obci
Stručná charakteristika prioritní osy
Významným způsobem bude podporována funkčnost základní a mateřské školy
v Nalžovských Horách s ohledem na její další rozvoj, podporu zvyšování počtu
žáků a zkvalitňování výukových programů.
Bude podpořen dlouhodobě udržitelný rozvoj aktivit jednotlivých občanských
sdružení a spolků, které významným způsobem přispívají ke kulturnímu,
sociálnímu a sportovnímu charakteru obce. V rámci opatření budou vytvořeny
nové způsoby na zlepšení kvality života v obci včetně řešení problematiky
sociálních služeb. Dalším důležitým prvkem je podpora fungování občanských
spolků nebo zájmových sdružení zaměřujících se na práci s jednotlivými
věkovými skupinami a poskytující tedy specifické služby dostupné v rámci
obce. Ve vazbě na tyto skutečnosti budou vytvořeny nástroje, které umožní
výraznější zapojení jednotlivých spolků do života v obci formou selektivních
grantů a dalších nástrojů.

5.4 Životní prostředí
V rámci společného postupu proti realizaci úložiště jaderného odpadu úzce a
významně spolupracovat s dotčenými obcemi a občanskými sdruženími.
V rámci této strategie je nutné především vypořádání se s riziky zvyšující se
environmentální zátěže v podobě hluku vytvářeného mobilními i stacionárními
zdroji a emisemi produkovanými převážně domácnostmi. Jedná o nutnost
konstruktivně řešit problematiku produkce emisí ze strany domácností
využívajících k produkci tepla spalitelné odpady, což výrazným způsobem
ovlivňuje kvalitu ovzduší především v zimních měsících.
Ve spolupráci s okolními obcemi je nutné dlouhodobě stabilizovat využívání
půdního fondu na lokální úrovni včetně transparentního a jasného určení účelu
jednotlivých ploch s předpokladem dobudování zázemí pro další rozvoj
občanského života v obci či podnikatelským záměrům.
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6.1.1.1 Elektronický úřad

Cíl opatření
Cílem opatření je nastavení komunikačních nástrojů v rámci úřadu a
zastupitelstva s maximálním využitím prostředků elektronické komunikace.
Popis opatření
Opatření je zaměřeno na realizaci technického SW a vybavení úřadu nástroji
elektronické komunikace, které vyplývají ze zákonné povinnosti a z potřeb
úřadu, včetně zaškolení uživatelů. Důraz bude kladen na maximální využití
těchto nástrojů při provozu úřadu. Jedná se zejména o aplikaci elektronické
spisové služby, archivace dat, podatelny, počítačové sítě, jednotného účetního a
pokladního SW.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Realizace počítačové sítě v rámci úřadu – zřízení serveru s datovým
úložištěm, veškeré datové procesy a údaje přesunout z uživatelských počítačů
na diskové prostory serveru.
2. Uvedení elektronické spisové služby (ESpS) do plného provozu.
3. Aplikovat „elektronickou podatelnu“, pokud možno v návaznosti na ESpS.

4. Realizace aplikace umožňující komunikaci zastupitelstva mimo pravidelné
pracovní schůzky a zasedání, včetně provázanosti s el. podatelnou a zápisem
z jednání ZO.
5. Zasílání pošty (např. faktur) prostřednictvím emailu a datové schránky
(úspora na poštovném).
6. Zajistit zasílání bezplatných SOS SMS zpráv pro občany.
Garant opatření
Starosta obce, spolupracující subjekty, ORP, pracovníci MěÚ
Zdroje financování
Rozpočet obce, finanční programy EU
Indikátory opatření
Počet nově vzniklých informačních produktů, počet plnohodnotně využívaných
informačních produktů, počet uživatelů těchto produktů
Rizika realizace
Legislativní změny, neplnohodnotné využívání systému (viz. ESpS aktuální
stav) reflektující počítačovou gramotnost, uživatelská náročnost zaváděných
systémů bude složitější, než původní stav

6.1.1.2 Efektivní úřad
Cíl opatření
Cílem opatření je zvýšit efektivní fungování veřejné správy a posílit výkonnost a
kvalitu správy obce prostřednictvím zavedení vybraných moderních nástrojů
řízení kvality.
Popis opatření
Efektivní fungování veřejné správy je nutnou podmínkou pro zajištění vysoké
kvality služeb občanům a účelné vynakládání veřejných prostředků. Moderní
veřejná správa by se měla orientovat na klienty, naplňovat očekávání občanů,
flexibilně reagovat na jejich potřeby a fungovat hospodárně. Opatření je

zaměřeno na zavádění systémů řízení kvality a sledování výkonnosti, zvyšování
efektivity a transparentnosti úřadu.
Na základě opatření bude obec využívat moderní srovnávací a hodnotící
metody.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Rešerše dostupných zdrojů o vybraných metodách řízení kvality ve veřejné
správě, zhodnocení jejich potenciálu na úrovni obce.
2. Zpracování postupu zavádění vybraných nástrojů adekvátně respektujících
místní situaci.
3. Odborné zaškolení vybraných osob u organizací specializovaných na veřejnou
správu (např. Česká společnost pro jakost).
4. Implementace kvalitního systému řízení úřadu, který bude vhodný právě pro
menší obce (Obce II.).
5. Zajištění zpětné vazby – pravidelné zjišťování kvality práce úřadu od občanů
(př. dotazníková šetření, zavedení schránky pro připomínky na obecním úřadě) a
zpracování souboru měřítek kvality řízení.
Garant opatření
Starosta obce, spolupracující subjekty, pracovníci MěÚ, zastupitelstvo
Zdroje financování
Rozpočet obce, Ministerstvo vnitra
Indikátory opatření
Počet implementovaných nástrojů řízení kvality, počet nástrojů zjišťujících
zpětnou vazbu
Rizika realizace
Velikost obce, nedostatek zkušeností v oblasti řízení kvality (nutnost využít
služby externích poradců), neochota se „reformovat“

6.1.1.3 Komunikující úřad
Cíl opatření
Cílem opatření je zvýšení úrovně komunikace úřadu s občany.
Popis opatření
Opatření je zaměřeno na zdokonalování systému informování veřejnosti o
činnosti MěÚ, zvýšení informovanosti obyvatel o dění v obci (hovory s občany,
zapojování obyvatel do dění formou anket, dotazníků) a zajištění účasti
veřejnosti na řešení veřejných věcí. Pozornost je nutné věnovat také
odstraňování byrokratických postupů. V rámci opatření bude podporován
vstřícný postup pracovníků úřadu k občanům /ke klientům, který bude založen
na konceptu „orientace na zákazníka“ neboli TQM (Total Quality Management).
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Zkvalitnit stávající formy informování veřejnosti (webové stránky: nová
podoba včetně obsahu, rozhlas: slyšitelnost, frekvence hlášení, aj.) a zajistit
efektivnost podávaných informací.
2. Zavést systém sběru informací o spokojenosti občanů (provádět dotazníková
šetření k důležitým otázkám týkajícím se obce, trvale využívat schránku na
připomínky od občanů).
3. Zavedení konceptu TQM (Total Quality Management) – zákaznický přístup
v poskytování služeb občanům pracovníky MěÚ.
4. Více zapojovat veřejnost do dění v obci. Nalézt vhodné nástroje a aplikovat
je: např. diskusní fóra, veřejné pracovní semináře, průzkumy a ankety, referenda
apod.
5. Uskutečnit přestavbu interiéru budovy MěÚ (vhodněji řešit rozmístění
kanceláří tak, aby nedocházelo k vzájemnému rušení při výkonu
administrativní a výkonné funkce, rovněž aby občané měli větší soukromí při
vyřizování svých záležitostí, jak s vedením obce, tak s úředníky).

Garant opatření
Starosta obce, spolupracující subjekty, pracovníci MěÚ, zastupitelstvo
Zdroje financování
Rozpočet obce
Indikátory opatření
Počet inovovaných forem informování veřejnosti, počet nově zavedených forem
informování veřejnosti, počet metod pro získání zpětné vazby, realizované
techniky zapojování veřejnosti

Rizika realizace
Strnulost úřadu při zavedení konceptu TQM, neochota občanů
6.1.2 Obec a hospodaření
6.1.2.1 Rozpočtová politika
Cíl opatření
Cílem opatření je optimální využívání majetku obce a finančních zdrojů
prostřednictvím zavedení nových moderních metod a nástrojů rozpočtové
politiky a finančního managementu.
Popis opatření
Možnosti rozvoje obce jsou a budou ovlivňovány vlastním obecním rozpočtem,
ale v nemalé míře i rozpočtem státním a úspěšností při získávání podpory
z Evropských fondů. Z rozpočtu obce je nutno vytvořit účinný nástroj s iniciační
funkcí a to jak ve vztahu k výdajům, tak i zdrojům. To předpokládá existenci
komplexní finanční, majetkové a kapitálové politiky odpovídajících kontrolních
mechanismů. Je potřeba připravit střednědobý i dlouhodobý výhled rozpočtu,
zejména v oblasti investic a následně využívat všech dostupných forem
zdrojového krytí včetně úvěrového (pouze ve v odůvodněných výjimečných
případech).

Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Vypracovat strategii využívání zdrojů obce (výnosy z obecního majetku,
nastavení místních poplatků apod.).
2. Implementovat nové nástroje a metody rozpočtové politiky (programové
rozpočtování, výkonové rozpočtování, řízení fiskálních rizik aj.).
3. Zpracovat investiční plán, podřídit alokaci investic prioritám, zkvalitnit
procedury vyhodnocování rozvojových projektů a vytvořit systém posuzování
investic a kontroly jejich realizace.
4. Zajišťovat a kontrolovat odpovídající úroveň zadluženosti obce na základě
stanovené strategie úvěrové politiky.
5. Zajistit alokační efektivnost rozpočtu (vytvořit v rámci rozpočtu priority,
rozdělit zdroje podle priorit), provozní efektivnost (schopnost realizovat
programy a poskytovat služby za nejnižší náklady).
6. Pokusit se nalézt opatření k tomu, aby občané v obci trvale žijící v ní rovněž
byli přihlášení k trvalému pobytu a nepřímo tak přispívali do obecního rozpočtu.

Garant opatření
Starosta obce, Finanční výbor, účetní obce, spolupracující subjekty, pracovníci
MěÚ, zastupitelstvo
Zdroje financování
Rozpočet obce
Indikátory opatření
Strategie využívání zdrojů, střednědobý rozpočtový výhled, investiční plán,
strategie úvěrové politiky, systém finančních ukazatelů
Rizika realizace
Znalost finančního managementu, neochota přijmout nepopulární opatření (např.
zvyšování poplatků), slabý dohled při vyhodnocování projektů v průběhu
realizace

6.1.2.2 Aktivní dotační politika
Cíl opatření
Na základě analýzy možných dotačních titulů v reflexi na priority obce
maximalizovat příjem finančních prostředků ze všech úrovní veřejné správy, z
fondů Evropské unie a ze soukromého sektoru.
Popis opatření
Přijaté dotace a granty jsou důležité pro rozvoj každé obce. Podpora jejich
získávání by tedy měla být prioritou každého vedení obce. Již při prvním
pohledu na vzhled obce či města je zřejmé, kde je objem takto získaných
prostředků velký a kde nikoliv. Je to obrázek toho, jak obratně dokáže to které
vedení obce o dotace usilovat. Dotační politika může být prováděna pasivně
nebo aktivně. Pasivní je špatná. Spočívá v tom, že se město o dotace začíná
zajímat až poté, vymyslí-li nějaký konkrétní projekt, na který mu chybí peníze.
Opatření má za cíl pravidelně sledovat vyhlašované dotační programy veřejné
správy a granty soukromých subjektů (nadací, nadačních fondů) a identifikovat
odborníky k zajištění zpracování kvalitní žádosti o finance.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Využít rozpočet obce k přitažení financí z jiných sfér veřejného sektoru, z
nevládních organizací a soukromého sektoru k zajištění veřejných služeb a
dalších projektů.
2. Zavést monitoring aktuálních dotačních výzev.
3. Přednostně využívat finanční prostředky obce k částečnému financování
veřejných projektů, kde je finanční účast obce podmínkou pro získání
prostředků z cizích zdrojů (postupně vytvářet fond určený na spolufinancování k
získaným dotacím).
4. Zajištění odborně a formálně perfektního zpracovávání žádostí o dotace.
5. Zavést sběr informací o všech vizích, nápadech a konkrétních projektech,
které jednotlivé složky obce a ostatní neziskové subjekty v obci zamýšlejí, ale
nerealizují pro nedostatek finančních prostředků.
Garant opatření
Starosta obce, spolupracující subjekty, neziskové organizace v obci, základní
škola, místní podnikatelé

Zdroje financování
Rozpočet obce, veřejné finance domácí a zahraniční, soukromé finance
Indikátory opatření
Návrh pravidelného monitoringu dotačních výzev – odpovědná osoba,
sledované zdroje, periodicita sledování apod., roční až dvouroční rešerše
plánových akcí v obci
Rizika realizace
Rozpočtové omezení obce při spolufinancování projektů, nedostatek finančních
prostředků pro zpracování žádostí (např. projektová dokumentace), časová zátěž
pro vedení obce v případě supervize (zpracování žádosti, vedení projektu apod.)

6.1.3.1Strategický rozvoj obce
Cíl opatření
Vytvořit podmínky pro řízení obce z pohledu udržitelnosti jejího rozvoje a
stanovit konkrétní směry a priority jejího budoucího vývoje.
Popis opatření
Strategické plánování, rozhodování a řízení hraje nezastupitelnou roli v
managementu veřejné správy. Strategické řízení obce vede k vyváženému
sociálně-ekonomickému rozvoji obce, zlepšování životních podmínek,
zodpovědnému zacházení s přírodními zdroji a ochraně životního prostředí.
Jedná se o cílevědomý, systematický a kontinuální proces zaměřený na hledání
cest a způsobů, jak efektivně alokovat omezené zdroje tak, aby přinášely
maximální užitek celé společnosti. Strategické řízení probíhá na základě
existence strategických dokumentů, které by měla obec vytvářet. Jedině tak bude
řízení obce probíhat koncepčně a nebude ovlivněno volebním obdobím a
politickými pohnutkami. Hlavní prioritou bude vytvoření strategického plánu
obce a to v těchto oblastech:
Rozvoj obce
Cestovní ruch a turismus
Podpora tělovýchovy mládeže a volnočasových aktivit
Komunikační strategie obce

Prevence kriminality
U schválených oblastí zajistit pravidelné vyhodnocování jejich plnění a
efektivity.
Garant opatření
Starosta obce, spolupracující subjekty, zastupitelstvo, širší veřejnost
Zdroje financování
Rozpočet obce
Indikátory opatření
Počet vytvořených strategických dokumentů
Rizika realizace
Časová náročnost, neztotožnění se s danou problematikou spojené s neochotou
tvorby dokumentů, „plytkost“ dokumentů a jejich nízký potenciál, nedostatečné
prezentování a nejasné spojení mezi dokumentem strategie a prováděnými kroky

6.1.3.2 Propagace obce
Cíl opatření
Cílem opatření je propagovat obec, posilovat její pozitivní image a postupně
zvyšovat její konkurenceschopnost a atraktivnost mezi ostatními srovnatelnými
územními jednotkami regionu.
Popis opatření
Cílená propagace a marketing obce přímo vede k povzbuzování k lepším
službám pro obyvatele, podnikatele i návštěvníky a větší angažovanosti občanů
na dění v obci. Pomáhá obci definovat oblasti, které mohou být konkurenční
výhodou a ty následně posilovat. Propagace se snaží podpořit zájem investorů o
vstup na území obce a obecně zabezpečovat komplexní rozvoj obce.
Neopomenutelným přínosem propagace je rovněž zvýšení turistického
potenciálu obce. Díky lepší propagaci tak můžeme docílit zlepšení image
regionu, obce a jeho konkurenceschopnosti.

Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Na obci bude zřízeno informační místo. V první fázi se bude jednat o službu
poskytovanou úředníky na obecním úřadě.
2. Webové stránky obce budou více orientovány na cestovní ruch (zajímavosti
obce, interaktivní mapa apod.).
3. Podpora vybudování nových a propagace stávajících cyklostezek vedoucích
obcí.
4. Obec bude cíleně spolupracovat s médii – bude podávat pravidelné
zpravodajství, více prezentovat pořádané převážně kulturní akce, psát články do
tisku apod.
5. Bude podporována realizace naučných stezek a informačních tabulí na
významných místech.
6. Koordinovat propagaci obce s marketingovou strategií mikroregionu.
Garant opatření
Starosta obce, spolupracující subjekty, zastupitelstvo, média
Zdroje financování
Rozpočet obce, finanční programy EU, domácí nadace, Ministerstvo pro místní
rozvoj

Indikátory opatření
Vybudování informačního místa, počet propagačních materiálů, nové webové
stránky obce, počet nově zpřístupněných naučných stezek, počet mediálních
vystoupení
Rizika realizace
Nedostatek finančních prostředků, pro média nedostatek atraktivních témat
naučné stezky, propagace, nízký zájem.

6.1.3.3 Regionální vazby obce
Cíl opatření
Maximálně podporovat partnerství obce s ostatními obcemi v regionu a
dosáhnout tak „konkurenčních“ výhod v postavení obce
Popis opatření
Každý region je tvořen obcemi a městy, které by měly mít společný zájem se
sdružit za účelem bližší kooperace. Může se jednat jak o vazby formální tak
neformální. Záměrem těchto vzájemných vazeb je zlepšit image regionu,
poskytovat širší portfolio služeb svým občanům a přilákat investory či turisty.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Iniciovat společné akce dvou či více obcí v regionu v oblasti převážně
kulturní či sportovní.
2. Spolupráce s ostatními obcemi při řešení dlouhodobých problémů
3. Učení se od jiných – vytipovat si problémy obce a analyzovat stav jejich
řešení u jiných obcí.
4. Spolupráce s ostatními obcemi s cílem prosadit společné lokální priority
Garant opatření
Starosta obce, spolupracující subjekty, představitelé obcí a měst v regionu
Zdroje financování
Rozpočet obce
Indikátory opatření
Počet realizovaných akcí, počet uzavřených smluv s externími subjekty
Rizika realizace
Neochota spolupráce ze strany ostatních obcí

6.2. Infrastruktura
Stručná charakteristika prioritní osy
V rámci prioritní osy je nutné definovat taková opatření, která umožní naplnit
strategickou vizi především s ohledem na zachování tradičního venkovského
charakteru. Především musí být podniknuty kroky vedoucí k eliminaci rizika
nevyváženého rozvoje zástavby a infrastruktury v katastru obce, které by
způsobily zhoršení kvality života a dalších aspektů. Je nutné dlouhodobě
podporovat aktivity občanské společnosti i veřejné správy (a to i na místní
úrovni), které umožní realizaci navrhovaných opatření. Navržená opatření
rovněž reflektují zájem na další diverzifikaci v rámci územního plánování
včetně změny účelu, resp. intenzifikace využití již stávajících ploch určených k
revitalizaci. V rámci opatření je počítáno i s dalším zkvalitňováním stávající
infastruktury v obci včetně řešení partikulárních problémových prvků jako je
řešení parkovacích ploch, zásobování vodou veřejnými vodovody, řešení
odvádění odpadních vod, vytváření tlaku na nadřízené orgány k provedení
obchvatu komunikace I/22.

Prioritní osa zahrnuje následující opatření:
6.2.1 Dopravní infrastruktura
6.2.1.1 Chodci
6.2.1.2 Místní komunikace a parkování
6.2.2 Doprava
6.2.2.1 Veřejná doprava
6.2.2.2 Plánovací dokumentace k dopravním stavbám
6.2.3 Technická infrastruktura
6.2.3.1 Technická infrastruktura
6.2.4 Územní rozvoj
6.2.4.1 Pozemkové úpravy
6.2.4.2 Územní plánování

6.2.1.1 Dopravní infrastruktura pro chodce
Cíl opatření
Zlepšení stavu a bezpečnosti chodníků v obci v návaznosti na potřeby rozvíjející
se obce.
Popis opatření
Vytipovat kritická místa k řešení a to zejména stav chodníků, jejich absence,
nebezpečná místa v souvislosti s provozem na komunikacích.
Garant opatření
Starosta obce, spolupracující subjekty, Odbor dopravy, státní fond dopravní
infrastruktury, SÚS, DI PČR
Zdroje financování
Rozpočet obce, SFDI
Indikátory opatření
Plocha rekonstruovaných a nových chodníků, počet nově zřízených přechodů pro
chodce, počet incidentů (dopravních nehod šetřených policií, nešetřených v čase)
Rizika realizace
Nedostatek finančních prostředků
6.2.1.2 Dopravní infrastruktura – místní komunikace, parkování, průtah
obcí, obchvat
Cíl opatření
Zlepšení stavu a bezpečnosti místních komunikací v obci v návaznosti na potřeby
rozvíjející se obce, zajištění dostatečného počtu parkovacích míst. Spolupráce na
projektu průtahu obcí na silnici I/22, iniciovat řešení obchvatu města v souladu se
zásadami územního rozvoje plzeňského kraje.

Popis opatření
Z provedených šetření a analýz vyplynula kritická místa v řešené oblasti, zejména:
- narůstajícím dopravním zatížením silnice I/22 vyvstává nutnost řešení dopravy
obchvatem
-navazující komunikace III. třídy mezi jednotlivými částmi obce opravovat
v součinnosti s plzeňským krajem
-průběžně opravovat místní komunikace v majetku obce
-rozšíření parkovacích míst pro návštěvníky městského úřadu
Garant opatření
Starosta obce, spolupracující subjekty
Odbor dopravy, DI PČR, státní fond dopravní infrastruktury, SÚS
Zdroje financování
Rozpočet obce, SFDI, úvěry
Indikátory opatření
Plocha opravených a nových místních komunikací, počet parkovacích míst
Rizika realizace
Největším rizikem je zřejmě nedostatek finančních prostředků, dále neúspěch
jednání o výkupu pozemků/zřizování věcných břemen a při převodu silnice
na místní komunikaci, nevhodný návrh umístění parkovacích ploch, neochota
občanů používat vyhrazené plochy
6.2.2.1 Veřejná doprava
Cíl opatření
Cílem opatření je zachovat, případně zkvalitnit stávající dopravní obslužnost
obce.
Popis opatření
Aktivně spolupracovat s plzeňským krajem při pravidelných připomínkových
řízeních k zabezpečení dopravní obslužnosti veřejnou dopravou

Garant opatření
starosta obce, spolupracující subjekty, občané obce, představitelé okolních obcí,
Odbor dopravy PK, představitelé PK
Zdroje financování
Rozpočet PK, příspěvky obcí na IDS
Indikátory opatření
Počet přepravených cestujících, vytíženost spojů, výše příspěvku, spokojenost
občanů, poměr využívání osobní a veřejné dopravy
Rizika realizace
Špatná součinnost s příslušnými orgány, příp. s okolními obcemi, změna
schématu obslužnosti
6.2.2.2 Plánovací dokumentace k významným dopravním stavbám
Cíl opatření
Ve vazbě na priority dopravní infrastruktury a životního prostředí usilovat o revizi
územně plánovací dokumentace obce usilovat o vytvoření dokumentace obchvatu
komunikace I/22
Popis opatření
Vést k jednoznačnému a odůvodněnému stanovisku obce k silničnímu obchvatu
I/22 s PK.
Garant opatření
Starosta obce, spolupracující subjekty, PK, zastupitelstvo
Zdroje financování
Rozpočet obce

Indikátory opatření
Územní plán obce s označením plochy dopravní infrastruktury
6.2.3.1 Technická infrastruktura
Cíl opatření
Cílem opatření je zajistit co nejvyšší pokrytí obce technickou infrastrukturou.
Popis opatření
Obec nemá v současné době dokončenou veškerou infrastrukturu – kanalizaci
napojenou na ČOV, vodovod, plynofikaci a obecní rozhlas. Postupné budování
kanalizací zaústěných do ČOV vodovodních řadů v jednotlivých místních
částech. Veřejné osvětlení je řešeno v celé obci, do budoucna bude vhodné
uvažovat o úspornějších svítidlech. Rekonstrukci vyžaduje rovněž obecní rozhlas
úplným přechodem na bezdrátové řešení.
Garant opatření
Starosta obce, zastupitelstvo, spolupracující subjekty, správce sítě, odborné osoby
v oblasti veřejného osvětlení, HZS PK
Zdroje financování
Rozpočet obce, OPŽP
Indikátory opatření
Počet odkanalizovaných nemovitostí, počet nových svítidel
Rizika realizace
Nepoměr nákladů na stavbu nových kanalizací k počtu odkanalizovaných
nemovitostí, neověřené nové technologie v oblasti osvětlení, finanční zdroje,
nedodržování podmínek dohodnutých v plánovacích smlouvách
6.2.4.1 Pozemkové úpravy
Cíl opatření
Zpracování pozemkových úprav v katastru obce podle zákona č. 139/2002 Sb.,
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění.

Popis opatření
Opatření je zaměřeno na provedení komplexních pozemkových úprav v
katastrálním území obce, jimiž se prostorově a funkčně uspořádávají pozemky,
scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a
vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální
hospodaření vlastníků půdy. Realizace společných zařízení na základě
schválených návrhů pozemkových úprav a územního plánu. V těchto
souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a věcná břemena.
Současně se zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a
zúrodnění zemědělského půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení
ekologické stability krajiny.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Projednání záležitosti PÚ na Pozemkovém úřadu Klatovy za účelem zjištění
dalších podrobností ohledně využití výsledků pozemkových úprav, zejména v
oblasti výběru projektu/ů k financování ze strany PÚ Klatovy.
2. Informovat zastupitele a veřejnost o dopadech zpracování pozemkových
úprav.
3. Na veřejném zasedání Zastupitelstva obce provést hlasování o trvání zájmu
obce o pozemkové úpravy.
4. Průběžně komunikovat s PÚ a ověřovat, zda platí zařazení obce do plánu
pozemkových úprav.
5. Aktivní spolupráce v procesu zpracování pozemkových úprav.
6. Analýza výsledků pozemkových úprav, výběr prioritních opatření k realizaci
v krajině.
7. Realizace vybraných opatření v krajině.
Garant opatření
Starosta obce, Spolupracující subjekty, PÚ Klatovy
Zdroje financování
Zpracování pozemkových úprav a realizace základních opatření v krajině
doporučených ve výsledcích pozemkových úprav a vybraných obcí – PÚ,
případná realizace dalších opatření v krajině – rozpočet obce, finanční programy
EU

Indikátory opatření
Dokončený nebo rozpracovaný proces pozemkových úprav, dokončená nebo
rozpracovaná realizace opatření v krajině
Rizika realizace
Odkládání provedení pozemkových úprav v plánu PÚ z důvodu zákonného
upřednostnění obcí, ve kterých o pozemkové úpravy požádá více než 50 %
vlastníků zemědělské půdy, legislativní změny, nebo z důvodu malé alokace
prostředků na realizace pozemkových úprav
6.2.4.2 Péče o intravilán/extravilán – nástroje územního plánování
Cíl opatření
Pečovat o intravilán/extravilán s důrazem na zachování tradičního venkovského
charakteru obce a v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje (tvorba
kvalitního veřejného prostoru, péče o krajinu, ochrana zemědělské půdy,…).
Popis opatření
V oblasti plánování nové výstavby je opatření zaměřeno na realizaci takových
kroků, které budou upřednostňovat zahušťování stávající zástavby a přestavbu již
nevyužívaných objektů. Dále budou uvnitř obce podporovat vytváření kvalitního
veřejného prostoru.
V oblasti péče o extravilán je opatření zaměřeno na obnovu zaniklých a tvorbu
nových krajinných prvků (aleje, skupiny stromů nebo solitérní stromy, remízky,
polní cesty, meze, vodní plochy apod.), které zvýší estetickou i užitnou hodnotu
krajiny.
Důležitou částí péče o extravilán je i ochrana vysoce bonitní zemědělské půdy.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Nerozšiřovat v územním plánu obce plochy určené k zastavění za hranice
stávajícího intravilánu a za hranice stávajícího stavu územního plánu.
2. Hledat řešení pro dobudování inženýrských sítí ke všem stávajícím
nemovitostem v intravilánu určeným k bydlení tak, aby nevznikaly vyloučené
lokality diskriminované absencí technické infrastruktury.
3. K tvorbě kvalitního veřejného prostoru zejména v nově vznikajících lokalitách
využívat všechny legislativní nástroje jako je plánovací smlouva, územní
studie, případně regulační plán. Jejich konkrétní podobu vždy konzultovat
s externími specialisty. Není-li to možné nebo účelné, využívat úzkou

spolupráci se stavebním úřadem.
4. V případě realizace větších staveb s účastí obce (např. dům pro seniory)
vypsat architektonickou soutěž.
5. Ve vazbě na výsledky pozemkových úprav aktivně vyhledávat a využívat nové
zdroje financování projektů souvisejících s tvorbou a ochranou krajiny.
Garant opatření
Starosta obce, Zastupitelstvo
Spolupracující subjekty
Architekti se specializací na územní plánování, právníci se specializací na
stavební zákon, odborníci z oblasti péče o krajinu a ochrany zemědělské půdy
Zdroje financování
Rozpočet obce, dotace, granty, finanční programy EU
Indikátory opatření
Nová výstavba v hranicích stávajícího územního plánu, veřejný prostor ve
stávající zástavbě na kvalitativně vyšší úrovni a kvalitní veřejný prostor v nové
zástavbě, návrh domu pro seniory a jeho okolí vzešlý z architektonické soutěže
Rizika realizace
Komerční zájmy dotčených subjektů, např. developerů, nedostatek finančních
prostředků
6.3 Život v obci
Stručná charakteristika prioritní osy
Bude podpořen dlouhodobě udržitelný rozvoj aktivit jednotlivých občanských
sdružení a spolků, které významným způsobem přispívají ke kulturnímu,
sociálnímu a sportovnímu charakteru obce. Významným způsobem bude
podporována funkčnost základní a mateřské školy v Nalžovských Horách
s ohledem na její další rozvoj, podporu zvyšování počtu žáků a zkvalitňování
výukových programů. V rámci opatření budou vytvořeny nové způsoby na
zlepšení kvality života v obci včetně řešení problematiky sociálních služeb.
Dalším důležitým prvkem je podpora fungování občanských spolků nebo
zájmových sdružení zaměřujících se na práci s jednotlivými věkovými

skupinami a poskytující tedy specifické služby dostupné v rámci obce. Ve vazbě
na tyto skutečnosti budou vytvořeny nástroje, které umožní výraznější zapojení
jednotlivých spolků do života v obci formou selektivních grantů a dalších
nástrojů.
Prioritní osa zahrnuje následující opatření:
6.3.1 Infrastruktura pro volný čas
6.3.2 Školství, děti a mládež
6.3.3 Sociální a zdravotní služby v obci
6.3.4 Občanský kulturně společenský život
6.3.5 Podpora podnikání v obci
6.3.6 Bezpečnost v obci

6.3.1 Infrastruktura pro volný čas
Cíl opatření
Cílem opatření je rozšířit a zkvalitnit infrastrukturu pro sportovní rekreaci a
zlepšit příležitosti místního obyvatelstva pro aktivní využití volného času.
Optimalizovat provoz infrastruktury pro sport a spolkovou činnost a zajistit
udržitelnost současné infrastruktury i do budoucna., modernizace, rekonstrukce
a dovybavení kulturního a společenského zázemí v obci. Zvýšit atraktivitu
území a rozvíjet potenciál obce v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím
zvýšení počtu turisticky zajímavých míst v obci.
Popis opatření:
Obec v současné době nedisponuje dostatečnou infrastrukturou pro volný čas a
rekreační sport. Následující opatření řeší danou problematiku v rámci této
oblastí. Obec je vybavena různými typy kulturního a společenského zázemí,
které je hojně využíváno především místními spolky, občany i bližším okolím.
1. Dovybudování a rozšíření stávajících cyklostezek
2. Hledání řešení vybudování koupaliště pro zajištění kvalitního koupání.
3. Hřiště – klást důraz na jejich dostatečnou vybavenost a ochranu proti
vandalismu

4. Vytvářet odpočinkové zóny v obci parkového typu.
5. Připravit projekty pro cyklostezky.
6. Doplnění mobiliáře na veřejných prostranstvích, zejména laviček.
7. Zvýšení snahy o potlačení vandalismu a scházení mladistvých na hřišti
určeném pro malé děti.
8. Průběžná údržba stávajících víceúčelových hřišť
9. Podpora zlepšení kvality trávníku hřiště na kopanou
10. Vytipovat a poskytnout vhodný pozemek, který by mohli hasiči využít a
upravit svépomocí jako travnaté cvičiště, bez výrazné stavební zátěže.
11. Podpora modernizace, rekonstrukce a dovybavení kulturního zázemí v obci.
12. Zatraktivnění naší obce z pohledu cestovních příležitostí
13. Promyšlená propagace turisticky atraktivních míst v obci
Garant opatření
Starosta, Zastupitelstvo
Spolupracující subjekty
MŽP, SFŽP, PČR
Zdroje financování
Rozpočet obce, veřejné prostředky, nadační příspěvky
Indikátory opatření
Nově vybudovaná a rekonstruovaná zařízení sportovní infrastruktury, nově
vzniklé vodní plochy, nově vzniklé odpočinkové plochy, záměra, počet
podaných návrhů na realizaci stezek, počet podaných žádostí, délka cyklotras,
počet rekonstruovaných zařízení, vytíženost sportovišť
Rizika realizace
Nedostatek finančních prostředků, nedostatek vhodných ploch určených
k odpočinku, malé zapojení občanů, nedostatek vhodných objektů a jevů
zvyšujících turistický potenciál, turisticky atraktivnější okolí, malá možnost
ovlivnění nabídky poskytovaných služeb soukromými subjekty v obci,
nedostatečná nebo neúčinná propagace, nedostatečná komunikace

mezi spolky navzájem a také vzhledem k obci, nevyužitelnost sportovní
infrastruktury.
6.3.2 Školství děti a mládež
6.3.2.1 Základní a mateřská škola v obci, zájmová činnost mládeže
Cíl opatření
Cílem opatření je především zajistit optimální provoz všech využívaných budov
a dokončit plánové rekonstrukce a zajistit dlouhodobou udržitelnost současné
zájmové činnosti mládeže posílenou o zapojení dospívajících do zájmové
činnosti v obci.
Popis opatření
V obci je plnotřídní základní škola a mateřská škola, provoz probíhá
ve dvou budovách. Toto řešení není zcela optimální vzhledem ke zvýšeným
nákladům na provoz dvou budov. Vzhledem k tomu, že obec přispívá na
provozní náklady v plné výši je prvořadým úkolem zajistit ekonomičnost
provozu. Cílem je naplnit mateřskou i základní školu na 100% kapacity.
Aktivity, projekty naplňující opatření
Pro děti a mládež působí v obci řada kroužků.
1. Ve spolupráci s vedoucí učitelkou MŠ sledovat a průběžně vyhodnocovat
počty nově narozených dětí a počty přihlášek do MŠ. Analyzovat budoucí
potřeby MŠ.
2. Provést ekonomické vyhodnocení provozu ZŠ a MŠ ve dvou samostatných
budovách.
3. Zajistit zachování provozu ZŠ na stávající úrovni, tj. plnotřídní základní
škola.
4. Zamezit odlivu dětí – propagace školy v obci i okolí (př. definování
konkurenčních výhod školy), otevřené informování a aktivní diskuse s rodiči
žáků, zapojení do projektu Otevřená škola, hledat motivační systém pro
rodiče, aby umisťovali děti do místní školy, posílit roli Školské rady, nastavit
měřitelné ukazatele úspěšnosti, zajistit zpětnou vazbu apod.
5. Maximální podpora ze strany obce směrem k místním spolkům, které se
mládeži věnují. Podpora ať už finanční či metodická vedoucí k udržení
současného stavu.
6. Zapojit dospívající nenásilnou formou do života obce, posílit jejich občanské
vědomí a působit preventivě a výchovně, zejména v oblasti prevence
kriminality, alkoholismu a užívání omamných látek. Možné aktivity – např.
zapojení mládeže do zlepšování životního prostředí, outdoorové aktivity,

vyčlenění prostoru, kde budou mít soukromí, ale také zodpovědnost.
Garant opatření
Starosta obce, Zastupitelstvo
Spolupracující subjekty
MŠ, ZŠ, MŠMT, Školská rada, širší veřejnost (rodiče), PČR, okolní obce
Zdroje financování
Rozpočet obce, veřejné prostředky
Indikátory opatření
Vyhodnocování úspěšnosti umisťování dětí z obce v místní škole, definice
konkurenčních výhod školy, počet propagačních výstupů, Počet spolků s
dlouholetou udržitelností, počet aktivit zaměřujících se na dospívající
mládež, výše přerozdělených finančních prostředků na činnost spolků, počet
metodických podpor, míra výskytu sociálně patologických jevů
Rizika realizace
Nedostatek finančních prostředků, nedostatek vhodných prostor, legislativní
opatření, negativní postoje veřejnosti, chybná analýza budoucích potřeb
6.3.3 Sociální a zdravotní služby v obci
bydlení pro seniory a sociálně slabé rodiny
Cíl opatření
Cílem opatření je zajistit přípravu a následně realizaci bydlení pro seniory a
sociálně slabé rodiny.
Popis opatření
V obci není zařízení, které by naplňovalo toto opatření. Zčásti je péče o seniory
zajištěna vzhledem k vícegeneračnímu či výminkovému charakteru výstavby

v minulosti, zčásti jsou méně samostatní senioři umísťováni v blízkých
penzionech či domovech pro seniory, někteří žijí ve vlastních domech.
Vzhledem k rostoucím nákladům na bydlení a v souvislosti jak se stávajícím, tak
i s předpokládaným vývojem důchodového systému, se pro seniory stává život v
rodinných domech a bytech finančně velmi náročný. Řešením by mohla být
výstavba nízkonákladového penzionu, což je sice záležitost vysoké investice, na
druhé straně vzhledem k velikosti obce je zajištění tohoto způsobu bydlení na
místě. Dle připravující se legislativy může být rovněž obec v blízké budoucnosti
nucena zabezpečit sociální byty pro sociálně slabé občany.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Analyzovat problematiku zařízení pro seniory (potřeby, možnosti, rizika, …),
shrnout dosud získané informace.
2. Zmapovat legislativní situaci.
Garant opatření
Zastupitelstvo, spolupracující subjekty, Finanční výbor, soukromý investor,
odbor stavební a územně plánovací Horažďovice, charitativní organizace
Zdroje financování
Rozpočet obce, veřejné prostředky, soukromé finance
Indikátory opatření
Zařízení pro seniory, počet sociálních bytů, počet zájemců
Rizika realizace
Nedostatek finančních prostředků, dostatečná nabídka okolních obcí,
nedostatečná poptávka, nadměrná zadluženost obce, chybná analýza povinností
a potřeb obce.
6.3.4 Občanský kulturně společenský život
Spolková činnost, kultura, sport, občanská obec, mezilidské vztahy
Cíl opatření
Cílem opatření je podpora práce spolků a veřejně prospěšných organizací

neziskového charakteru, zaměřených na kulturu, sport a jinou veřejně či
vzájemně prospěšnou činnost, posílit občanské povědomí a mezilidské vztahy
Popis opatření
Spolková činnost v obci je na velmi dobré úrovni. Možné příležitosti vznikají i v
oblasti společné propagace. V této oblasti by se měla posílit především podpora
častějších akcí menšího rozsahu, zaměřených na konkrétní cílové skupiny z řad
obyvatel obce, např. tematické besedy, komunitní činnost, vystoupení
významných osobností a interpretů apod. Část občanů obce se zapojuje do
spolkové činnosti, větší část je však mimo toto dění. Někteří se zapojují do
veřejných aktivit mimo spolky např. účastí na kulturních akcích.
Je nutné vytvořit co nejlepší podmínky pro adaptaci a začlenění nových obyvatel
do běžného života obce. Posílit aktivity vedoucí k udržení venkovského způsobu
života.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Podpora osvěty a vzdělávání formou školení či seminářů představitelů spolků,
zejména statutárů, hospodářů, vedoucích mládeže. Možná témata – aktuální
legislativa, hospodaření NNO s důrazem na ekonomickou soběstačnost,
možné zdroje financování NNO.
2. Prohloubení spolupráce mezi spolky, zejména v oblasti koordinace
pořádaných akcí, společné propagace, poskytování vlastního zázemí.
3. Jasně daný systém finanční podpory obce pro spolkovou činnost s důrazem
na podporu činnosti směřované na děti a zejména na dospívající mládež, dále
na dofinancování získaných dotací a na akce pro širokou veřejnost.
4. Propagace spolků, školy a školky v rámci systému propagace obce (web
apod.).
5. Pořádání akcí menšího rozsahu, jako besedy, komunitní činnost (senioři, ženy
apod.), kulturní vystoupení, zájezdy do divadel, poznávací zájezdy apod.
ve spolupráci s místními spolky.
Garant opatření
Zastupitelstvo, spolupracující subjekty, místní spolky, širší veřejnost
Zdroje financování
Rozpočet obce, veřejné prostředky a soukromé zdroje spolků
Indikátory opatření
Podíl občanů zapojujících se do věcí veřejných, či do spolkového života v obci.

Počet metodických podpor, výše přerozdělených finančních prostředků,
databáze spolků, počet pořádaných akcí menšího rozsahu, počet zapojených dětí
v obci do spolkového života, počet zapojených mladistvých v obci do
spolkového života
Rizika realizace
Nekoordinovaný příliv většího počtu nových občanů, neochota za strany spolků
a nových občanů, neefektivní nástroje pro větší začleňování obyvatel,
stereotypní způsob života
6.3.5 Podpora podnikání v obci
Cíl opatření
Cílem opatření je nalézt možné formy podpory pro místní podnikatele.
Popis opatření
V obci působí široké spektrum podnikatelů, převažují živnostníci a malé rodinné
podniky. Opatření se zaměřuje na hledání forem podpory podnikání v obci.
Možné formy podpory jsou zejména propagace, poskytnutí prostor pro
podnikání a oslovování místních firem ve veřejných zakázkách.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Propagace místních podnikatelů formou inzerce na webových stránkách obce
2. Propagace podnikatelů, kteří podporují kulturně společenské akce v obci
(sponzoring, dary do tomboly apod.), formou umístění reklam, zveřejňování,
poděkování atd.
3. Propagace formou využívání a doporučení místních výrobků.
4. Zejména v zakázkách malého rozsahu na dodávky a služby při průzkumu trhu
či oslovení více dodavatelů oslovovat i firmy, které mají v obci sídlo.
Garant opatření
Zastupitelstvo, spolupracující subjekty, místní podnikatelé
Zdroje financování
Rozpočet obce, soukromé zdroje

Indikátory opatření
Počet forem měkké podpory (propagace,…), počet místních podnikatelů
získajících zakázku malého rozsahu v obci, vývoj počtu místních podnikatelů,
počet podnikatelů zapojených do sponzorování obecních akcí
Rizika realizace
Exogenní vlivy (např. politická, ekonomická rozhodnutí), malý vliv obce,
nezájem místních podnikatelů o vměšování obce
6.3.6 Bezpečnost v obci
Zvýšení bezpečnosti obyvatelstva v oblasti kriminality
Krizové řízení a ochrana obyvatelstva
Cíl opatření
Cílem opatření je snížit majetkovou kriminalitu v obci, omezit negativní dopady
přítomnosti sociálně nepřizpůsobivých osob, posílit prevenci rizikového chování
dětí a mládeže, předcházet vzniku možných krizových situací, zajistit
dostatečnou připravenost na zvládnutí krizových situací a dostatečně zajistit
obnovu území po krizových situacích.
Popis opatření
Za nejnebezpečnější jevy v naší obci jsou považovány především vandalismus,
dále vykrádání domů a aut. V této oblasti je represe především na
bezpečnostních složkách státu, zejména PČR, úkolem obce by mělo být
především preventivně působit a předcházet možným problémům. Obec by měla
podporovat preventivní programy a snahu o zapojení všech problémových
skupin do života v obci. Jedná zejména o zajištění požární ochrany v obci a o
realizaci kroků vedoucích k zajištění ochrany obyvatelstva při vzniku
mimořádných událostí obecně. Aktivity, projekty naplňující opatření oblasti
krizového řízení jedná zejména o zajištění požární ochrany v obci a o realizaci
kroků vedoucích k zajištění ochrany obyvatelstva při vzniku mimořádných
událostí obecně.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Podpora organizovaných aktivit pro dospívající mládež.
2. Zapojení dospívajících do rozvojových i rozhodovacích činností v obci.

3. Zvýšený dohled na problémová místa ve spolupráci s PČR.
4. Opakované informování veřejnosti, zejména seniorů o nebezpečí krádeží,
včetně postupů při podezření či zjištění této činnosti.
5. Dlouhodobé sledování a vyhodnocování statistik kriminality minimálně dle
ročních hlášení PČR .
6. V návaznosti na dobrou práci hasičského sboru i nadále využívání místního
potenciálu a zabezpečování činnosti jednotky SDH.
7. Provedení obnovy hasičské techniky, nejlépe formou bezúplatného převodu
nepotřebné techniky HZS.
8. Získání bezplatných SOS SMS zpráv pro občany.
Garant opatření
Zastupitelstvo obce, spolupracující subjekty SDH, IZS, PČR, místní spolky a
místní občané
Zdroje financování
Rozpočet obce, veřejné prostředky
Indikátory opatření
Výše kriminality (dle hlášení PČR), počet aktivit v obci pro dospívající mládež
Nová hasičská technika v jednotce SDH, aktuální příslušná dokumentace,
náklady na provoz SOS SMS pro občany
Rizika realizace
Nedostatek finančních prostředků, nedostatek nepotřebné techniky HZS vhodné
pro jednotku SDH, nedostatek lidských zdrojů
6.4 Životní prostředí
V rámci společného postupu proti realizaci úložiště jaderného odpadu úzce a
významně spolupracovat s dotčenými obcemi a občanskými sdruženími.
V rámci této strategie je nutné především vypořádání se s riziky zvyšující se
environmentální zátěže v podobě hluku vytvářeného mobilními i stacionárními
zdroji a emisemi produkovanými převážně domácnostmi. Jedná o nutnost
konstruktivně řešit problematiku produkce emisí ze strany domácností
využívajících k produkci tepla spalitelné odpady, což výrazným způsobem
ovlivňuje kvalitu ovzduší především v zimních měsících.

Ve spolupráci s okolními obcemi je nutné dlouhodobě stabilizovat využívání
půdního fondu na lokální úrovni včetně transparentního a jasného určení účelu
jednotlivých ploch s předpokladem dobudování zázemí pro další rozvoj
občanského života v obci či podnikatelským záměrům.
Prioritní osa zahrnuje následující opatření:
6.4.1 Ovzduší
6.4.2 Zeleň
6.4.3 Voda
6.4.4 Odpadové hospodářství
6.4.1. Eliminace zdrojů znečištění ovzduší v obci
Cíl opatření
Cílem opatření je přispět ke zlepšení kvality ovzduší v obci snížením množství
prašných částic a spalin.
Popis opatření
Hlavním zdrojem znečištění ovzduší v obci je spalování pevných paliv, ať už z
důvodů vytápění domů, či prosté spalování zahradního odpadu v souladu s
vyhláškou obce. Největším problémem je spalování nevhodného komunálního
odpadu či plastů, při kterém vznikají karcinogenní látky. Menšími zdroji
znečištění jsou prašnost komunikací a autodoprava. Toto opatření je kombinací
přímých podporujících investic, tak i dalších podpůrných aktivit, které povedou
k jeho naplnění. Z větší části je zaměřeno na snížení množství spalovaného
odpadu, jak biologického, tak především komunálního, včetně plastů.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Vybudovat nový sběrný dvůr, umožnit ukládání bioodpadů do samostatných
kontejnerů.
2. Zvýšení osvěty separace odpadů tak, aby se zvýšil zejména podíl vytříděných
plastů.
3. Důsledné naplňování legislativy a OZV (v návaznosti na předpokládanou
změnu zákona).
4. Klást důraz na osvětu obyvatel o škodlivosti spalování některých odpadů,
informovat o správném postupu při vytápění dřevem apod.
5. Pořízení techniky na čištění komunikací – přimetací kartáč na traktor.
6. Pravidelné čištění místních komunikací, zejména po zimním období.

Garant opatření
Zastupitelstvo obce, spolupracující subjekty OŽP ORP, SFŽP
Zdroje financování
Rozpočet obce, finanční programy EU
Indikátory opatření
Množství sebraného bioodpadu, množství ostatních tříděných komodit, počet
domácností zapojených do motivačního systému, počet domácností s
ekologickým vytápěním
Rizika realizace
malý zájem občanů o zapojení do motivačního systému
6.4.2 Zeleň
Zeleň v intravilánu a extravilánu obce
Cíl opatření
Zlepšením stavu sídelní zeleně přispět ke zlepšení prostředí, ve kterém žijeme a
zvýšení podílu zeleně v krajině okolo jednotlivých částí obce.
Popis opatření
Zeleň v obci plní nejen funkci estetickou. Produkuje kyslík a rovněž zachycuje
prach a emisní částice. Tímto opatřením by mělo být zajištěno, že Nalžovské
Hory budou nadále „zelenou“ obcí, tj. bude docházet k rozšiřování ploch veřejné
zeleně v obci i k údržbě ploch stávajících. Bude podpořena výsadba ovocných
stromů na vhodných veřejných místech.
Opatření bude naplňováno vytvářením nových dřevinných prvků v okolí obce.
Zejména se jedná o vysazování stromových a keřových alejí podél polních cest a
na mezích, obnova starých mezí, dále vytváření lokálních ostrůvků zeleně
na význačných místech v okolí obce včetně jejich doplnění vhodným
mobiliářem. Dále je třeba revidovat stav stávajících lesních ploch a remízků,
provádět jejich průběžnou údržbu a obnovu.

Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Průběžná obnova a údržba veřejné zeleně v obci.
2. Akce „Za každý poražený strom dva nové“ – uplatňovat při povolování
kácení a důsledně kontrolovat.
3. Motivovat spolky a organizace v obci pro výsadbu zeleně v intravilánu obce.
4. Výsadba alejí podél polních cest
5. Podpora zapojení místních spolků do údržby krajinných zelených prvků.
Garant opatření
Zastupitelstvo, spolupracující subjekty, Myslivecké sdružení, včelaři, občané,
OŽP Horažďovice, nadace, lesní správce, SFŽP, místní spolky
Zdroje financování
Rozpočet obce, dotace, dary z nadací
Indikátory opatření
Počet vytvořených alejí, plocha nové zeleně
Rizika realizace
SFŽP, nedostatek finančních prostředků
6.4.3 VODA
Krajinné vodní prvky, retenční schopnost krajiny
Eliminace povodňových rizik a následků vysoké hladiny spodní vody
Cíl opatření
Cílem opatření je obohacení krajiny v okolí Nalžovských Hor o vodní prvky.
Popis opatření
Úprava koryt příležitostných vodních toků tak, aby plnila svou funkci. Vše řešit v
návaznosti na komplexní pozemkové úpravy. Podporovat budování nových
vodních děl pro extenzivní chov ryb. Legalizace obecních vodních ploch
(pasportizace), usilovat o postupné odbahnění těchto ploch.
Cílem opatření je zlepšení protipovodňové ochrany obce. Obec nemá povodňový
plán.

Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Rekultivace areálu koupaliště, v návaznosti na zavodnění náhonu v Miřenicích.
Garant opatření
Zastupitelstvo, spolupracující subjekty, AOPK, SFŽP, OŽP, HZS, PK
Zdroje financování
Rozpočet obce, dotace SFŽP, státní rozpočet, soukromý investor
Indikátory opatření
Legalizovaná plocha, nové plochy tůní, mokřadů a rybníků
Rizika realizace
Nedostatek finančních prostředků
6.4.4 Odpadové hospodářství
Zařízení pro sběr a svoz odpadů
Systém a podpora obyvatel při třídění odpadů
Cíl opatření
Cílem opatření je zajistit občanům možnost třídit a ukládat všechny odpady
z domácností, maximálně efektivní odpadové hospodářství obce a zvýšení podílu
množství vytříděných odpadů na obyvatele.
Popis opatření
Vybudovat sběrný dvůr odpadů přímo v místě, který poskytne občanům
nadstandardní možnost ukládání všech běžných odpadů z domácností – sklo,
plasty, nápojové kartony, papír, kovy, bioodpad, zpětný sběr elektrozařízení,
objemný odpad a nebezpečný odpad. Tím se sníží podíl směsného komunálního
odpadu vyváženého do spalovny či na skládku.
Vzhledem k velkému podílu bioodpadu z domácností i z činnosti obce je nutné
řešit ukládání tohoto odpadu, vhodným řešením se jeví provádět kompostování
těchto odpadů v domácích kompostérech.

V rámci tohoto opatření by mělo dojít k nastavení systému odpadového
hospodářství obce tak, aby byl co nejefektivnější, aby se snížila, v nejlepším
případě i dorovnala ztráta, kterou obec musí doplácet na odpadech. Současně by
občané měli být maximálně motivování ke třídění odpadů.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Zahájení projektu sběrného dvora odpadů, jeho vybavení a zahájení provozu.
2. Pořízení nádob na biologický odpad z domácností - kompostérů
3. Průběžné vyhodnocování nákladů na skládkování či spalování, podle toho
zasmluvnění odpadu ze svozů. Pravidelné provádění výběrového řízení na svoz
odpadů.
4. Zpracování systému nakládání s odpady v nové OZV o nakládání s odpady.
Garant opatření
Zastupitelstvo, spolupracující subjekty, EKOKOM, svozové firmy, občané, PK,
MV ČR,OŽP, obce a města
Zdroje financování
Rozpočet obce, SFŽP, PK
Indikátory opatření
Roční příjem z EKOKOMu, roční náklady na sběr a svoz komunálního odpadu
od obyvatel, podíl složek separovaného odpadu na obyvatele, zavedení
motivačního systému, plocha vybudovaného sběrného dvora, počet kompostérů
Rizika realizace
Neochota občanů, změny v ZO, tichá dohoda svozových firem, nákladnost
provozu motivačního systému, provozní náklady.
7. ZÁVĚR
Tento dokument byl vypracován na pokyn rady města Nalžovské Hory starostou
a místostarostou za účelem rozvojové strategie města s vizí do r.2030 a může být
v průběhu tohoto období doplňován, upřesňován a rozšiřován.
Zastupitelstvo města Nalžovské Hory projednalo a schválilo tento dokument
usnesením zastupitelstva ze dne 10.12.2015 pod bodem č.21.

