
 

 

 

1. Údaje o obci 
Název obce: Bezděkov 

 
2. Školství 

- MŠ:    ano (počet zařízení:  ) 1 
- ZŠ 1. stupeň:   ano  (počet zařízení:  ) 1 
- ZŠ 1. – 9. ročník:  ne (počet zařízení:  ) 0       

- SŠ:    ne  (zaměření SŠ:    ) 0 
      (počet zařízení:  ) 0      

- SOU:    ne  (zaměření SOU: ) 0 
      (počet zařízení:  ) 0        
- ZUŠ:    ne (počet zařízení:  ) 0 

 
 

Uvažujete o rozšíření kapacity některého z výše uvedených vzdělávacích zařízení: 
ano, školy  
 

 
Je ohrožena existence některé školy ve Vaší obci: ne       

(pokud ano, uveďte důvod):  
 

 
Působí v obci mimoškolní organizace zabývající se volnočasovými či vzdělávacími 
aktivitami mládeže? Pokud ano, tak uveďte jejich název: 

 

Mylivecké sdružení Koryta – Bezděkov 
Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov 
Kolektiv mladých hasičů Krotitelé ohně 
Sbor dobrovolných hasičů Koryta 
Tělocvičná jednota Sokol Bezděkov 
 
 
 
 
  



 

 

 

3. Ekonomická činnost obyvatel 
Významní zaměstnavatelé v obci či regionu (název):  

Zemědělské družstvo Koryta 
 

 
V jakém odvětví jsou obyvatelé obce nejvíce zaměstnáni: 
zemědělství, kovovýroba 

 
4. Služby v obci 

Možnost ubytování, stravování a zábavy v obci:1  
- počet restaurací s možností stravování: 1 
- počet restaurací bez možnosti stravování:0 

- počet klubů či diskoték:0 
- počet hotelů: 0 

- počet penzionů:1 
- počet turistických ubytoven:0 
- počet kempů:0 

- počet ubytování v soukromí:1 
 

 
Turistické zajímavosti a atraktivity, kulturní památky – movité i nemovité 

(popište, popř. uveďte odkaz na internetové stránky, kde je zajímavost či 
atraktivita popsána): 
 

Spiessova naučná stezka s pozvánkou do Patersdorfu 
Hrob Christiana Spiesse 

Kostel sv. Anny – kulturní památka 
Kostel sv. Václava 
Kaple sv. Václava – kulturní památka 

Svatojakubská cesta 
 

Více na www.bezdekov.cz 
 
Obchody (pouze u obcí do 1000 obyvatel):  

Ano – COOP, bufet 
 

Kulturní dění (uveďte pravidelné či jednorázové kulturní akce, které se v obci 
konají a kdo je pořádá):  
 

       Přednášky a cestopisné besedy  - SDH Koryta 
červenec - Anenská pouť + Letní slavnosti Ch.H. Spiesse – divadelní představení – 
TJ Sokol Bezděkov 
září  -Václavská pouť – soutěž dětských kolektivů hasičů O pohár starosty obce – 
SDH Bezděkov 
prosinec Vánoční trhy + vánoční koncert – TJ Sokol Bezděkov + SDH Bezděkov 
 
 
Více na www.bezdekov.cz – další informace, aktuality -termínový 
kalendář 

http://www.bezdekov.cz/


 

 

 

 
Společenská zařízení:  

- kulturní dům:     ne    
- knihovna:     ano – 1 obecní, 1 v ZŠ  

- veřejný internet:     ne  
- kino, divadlo:      ne    
- venkovní zázemí pro setkávání  

(např. amfiteátry):    ano 1 
- dům dětí:     ne    

- zařízení pro volnočasové aktivity    ano      1 
- pro mládež (kroužky, kluby,…):  v ZŠ 5 
- jiná:      ano     2 

 
Sportovní aktivity (uveďte pravidelné či jednorázové sportovní akce, které se 

v obci konají a kdo je pořádá): 
 
Sportoviště v obci:  

- sportovní hřiště:   ano  3 + 1 ZŠ                                
kapacita: dostatečná 

- dětská hřiště:     ano 3                                 
   kapacita: dostatečná 

- možnosti koupání:   ano     1 –pouze řeka Úhlava  
-                                     

5. Infrastruktura v obcích 

Dopravní obslužnost (kvalita):  b) vyhovující      
 

Dopravní obslužnost (druh): vlak/autobus – ano, obojí 
 
Popište případné problémy s dopravní obslužností: žádné 

 
Místní komunikace - počet km: 11,655km 

                  - stav:  částečně  vyhovující      
 
Jsou v obci místa, kde je ohrožena bezpečnost chodců: ano 

Pokud ano, popište, kde se úseky nacházejí a definujte problém: Koryta – 
absence chodníků v celé obci, Bezděkov – špatná kvalita chodníků př. od 

pomníku k pivovaru, od kostela k nádraží 
 
Jiné dopravně nebezpečné úseky: ano 

Pokud ano, popište, kde se úseky nachází a definujte problém:  
Křižovatka  na Koryta  a Domažlice-Klatovy/ majetek ŘSD/ - při odbočování do 

Koryt nebo Bezděkova dochází často k nedobrždění vozidel dojíždějících za 
odbočujícím vozidlem 
 

Vodovod: ano  stáří: 43 roků            Stav:  odpovídající stáří                   
Pokrytí území obce (připojené domácnosti) (%): 80% 

 
Plynofikace: ano stáří: 20 roků              Stav: dobrý    

Pokrytí území obce (připojené domácnosti) (%):75 % 



 

 

 

 
Kanalizace: dešťová/splašková 

Kanalizace: ano stáří:  dešťová 43, splašková 9            Stav:  odpovídající stáří                   
  

Pokrytí území obce (připojené domácnosti) (%): 80% 
 
ČOV ne, části obce Bezděkov a Koryta napojeny na ČOV Klatovy        

 
 

6. Životní prostředí 
Vytápění objektů (odhadem v %) 

- uhlí:  20 

- dřevo:  10  
- elektřina: 5 

- plyn: 55 
- tepelné čerpadlo: ?? 
- ostatní: 

 
Ekologické zátěže (např. nepovolené skládky, nevyužívané hospodářské objekty, 

apod.): ne 
 

Sběrné dvory: ne 
 
Jak hodnotíte stav životního prostředí ve Vaší obci: velmi dobré 

 
7. Sociální a zdravotní oblast 

 
Lékařská zařízení v obci a jaká: 

- Ordinace praktického lékaře pro dospělé:        ne  

- Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost: ne  
- Stomatologická ordinace:            ne  

- Gynekologická ordinace:            ne 
- Jiné odborné ordinace (kožní, oční, alergologická,  

ORL, diabetologická, interní, atd.):          ne   

- Lékárna:              ne 
- Nemocnice:              ne  

 
Jaký největší problém (problémy) řešíte a co Vás ve Vaší obci nejvíce tíží 
v souvislosti se sociálními službami či nepříznivými životními situacemi občanů? 

-nejsou 
 

 
 
Je ve Vaší obci nějaké z následujících zařízení: 

- Ústav sociální péče pro dospělé:   ne    
- Ústav sociální péče pro mládež:  ne     

- Dům s pečovatelskou službou:   ne     
- Domov pro seniory:     ne    
- Denní či týdenní stacionář:   ne 



 

 

 

- Jiné (uveďte jaké): ano , S klub, pro seniory a osoby ohrožené 
sociálním vyloučením  

 
 

Počet bytů ve vlastnictví obce celkem (k 31.12.2019): 6 
 - z toho sociálních bytů  3, z toho jeden rezervní před rekonstrukcí 
 - z toho bezbariérových bytů 0 

Počet obyvatel v sociálních bytech (k 31.12.2019): 10 
Počet obyvatel v bezbariérových bytech (k 31.12.2019): 0 

Počet žádostí o obecní byt (k 31.12.2019): 0 
z toho o sociální byt: 
z toho o bezbariérový byt: 

 
 

8. Strategické dokumenty obce 
Program rozvoje Obce Bezděkov  2017-2023    
 

9. Záměry obce na období 2021 – 2027 
Napište, prosím, do níže uvedených tabulek záměry/projekty, které by chtěla 

Vaše obec realizovat v období 2021 – 2027: 
  

Školství  

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

Oplocení areálu ZŠ 2021 obec 250.000 

Rekonstrukce 
jídelny a družiny v 
ZŠ 

2021 obec 4.000.000 

Hřiště 
s um.povrchem ZŠ 

2024 obec 600.000 

Parkovací stání u 
ZŠ 

2021 obec 1.600.000 

Výměna kotle v 
MŠ 

2023 obec 150.000 

 
Zaměstnanost, podnikání  

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

    

 

Služby v obci 

název 

záměru/projektu 

předpokládaný 

rok realizace 

nositel 

projektu/záměru 

předpokládané 

náklady 

Rekonstrukce 

nemovitosti č.p. 
180 –

OÚ,knihovna, 

2021-2022 obec 2.000.000 



 

 

 

kadeřnictví, 

veterina 

 

Infrastruktura a veřejná prostranství 

název 

záměru/projektu 

předpokládaný 

rok realizace 

nositel 

projektu/záměru 

předpokládané 

náklady 

Rekonstrukce 

komunikací 

2021-2025 obec 7.000. 000 

Zasíťování 
pozemků u nádraží 

2026 obec  

Výstavba chodníků 
Koryta 

2025 obec  

Veřejné osvětlení 
Koryta 

2021-22 obec 500.000 

Rekonstrukce 
chodníků 

2021-2022 obec 2.000.000 

Výstavba 
vodovodu v 

Poborovicích 

2021-2022 obec 6.000.000 

Rekonstrukce 

autobusových 
zastávek 

2021-2023 obec 500.000 

 
Životní prostředí 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

Osázení pozemku 
okolo kostela sv. 

Václava, relaxační 
prostor 

2023 obec 200.000 

Revitalizace 

lesoparku k 
Volenovu 

2025 obec 500.000 

    

 



 

 

 

Společenská zařízení 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

Společenský sál 
v budově č.p. 180- 
rekonstrukce 

2021-2022 obec 300.000 

    

 
Sociální oblast 

název 

záměru/projektu 

předpokládaný 

rok realizace 

nositel 

projektu/záměru 

předpokládané 

náklady 

Rekonstrukce bytů 

v č.p. 7 

2022-23 obec 2.000.000 

Výstavba bytů 

v č.p. 182 

2026 obec 1.500.000 

    

    

 

Jiné 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

Demolice objektu 
č.p. 10 

2023 obec 1.500.000 

 
 

  



 

 

 

1. Údaje o obci 
Název obce: Čachrov 

 
 

2. Školství 
- MŠ:    ano (počet zařízení: 1 )  
- ZŠ 1. stupeň:   ano (počet zařízení:  1) 

- ZŠ 1. – 9. ročník:  ne  (počet zařízení: 0 )         
- SŠ:    ne  (zaměření SŠ:    ) 

      (počet zařízení: 0 )         
- SOU:    ne  (zaměření SOU: ) 
      (počet zařízení: 0 )         

- ZUŠ:    ano/ne (počet zařízení:  ) 
 

 
Uvažujete o rozšíření kapacity některého z výše uvedených vzdělávacích zařízení: 
ne 

 
 

Je ohrožena existence některé školy ve Vaší obci: ne       
(pokud ano, uveďte důvod):  

 
Působí v obci mimoškolní organizace zabývající se volnočasovými či vzdělávacími 
aktivitami mládeže? Pokud ano, tak uveďte jejich název: ne 

 
 

 
3. Ekonomická činnost obyvatel 
Významní zaměstnavatelé v obci či regionu (název): Český Real 

 
 

V jakém odvětví jsou obyvatelé obce nejvíce zaměstnáni: 



 

 

 

4. Služby v obci 
Možnost ubytování, stravování a zábavy v obci:  

- počet restaurací s možností stravování:0 
- počet restaurací bez možnosti stravování: 0 

- počet klubů či diskoték:0 
- počet hotelů:1 
- počet penzionů:1 

- počet turistických ubytoven:0 
- počet kempů:0 

- počet ubytování v soukromí:0 
 
 

Turistické zajímavosti a atraktivity, kulturní památky – movité i nemovité 
(popište, popř. uveďte odkaz na internetové stránky, kde je zajímavost či 

atraktivita popsána): 
 

Tvrz Čachrov   
Muzeum drezín Čachrov  
 
Obchody (pouze u obcí do 1000 obyvatel):  

ano , pokud ano, uveďte název: Potraviny Čachrov 
 
Kulturní dění (uveďte pravidelné či jednorázové kulturní akce, které se v obci 

konají a kdo je pořádá):  
 

Společenská zařízení:  
- kulturní dům:     ne  (počet zařízení:  )                                
- knihovna:     ano  (počet zařízení: 1 )                               

veřejný internet:     ano  (počet zařízení:  1)                                
- kino, divadlo:      ne  (počet zařízení:  )                                

- venkovní zázemí pro setkávání  
(např. amfiteátry):    ne  (počet zařízení: ) 

- dům dětí:     ne  (počet zařízení:  )                                

- zařízení pro volnočasové aktivity  
- pro mládež (kroužky, kluby,…):  ano  (počet zařízení: 1 ) 

- jiná:      ne  (počet zařízení:  ) 
 
Sportovní aktivity (uveďte pravidelné či jednorázové sportovní akce, které se 

v obci konají a kdo je pořádá): 
 

Sportoviště v obci:  
- sportovní hřiště:   ano  (počet zařízení:1  )                                

kapacita: dostatečná 

- dětská hřiště:     ano  (počet zařízení: 1 )                               
     kapacita: dostatečná 

- možnosti koupání:   ne  (počet zařízení:  )                               
     popište jaké  

(bazén – vnitřní/ venkovní, koupaliště,…):   

 



 

 

 

5. Infrastruktura v obcích 
Dopravní obslužnost (kvalita):       b) vyhovující      

 
Dopravní obslužnost (druh): autobus 

 
Popište případné problémy s dopravní obslužností: 
 

Místní komunikace - počet km: 34 
                  - stav:       b) vyhovující      

 
Jsou v obci místa, kde je ohrožena bezpečnost chodců: ano 
Pokud ano, popište, kde se úseky nacházejí a definujte problém: 

V úseku na Javorné, kde není uzavřená obec, a přes opakovanou žádost nebylo 
povoleno snížení rychlosti. 

 
Jiné dopravně nebezpečné úseky: ano/ne 
Pokud ano, popište, kde se úseky nachází a definujte problém:  

 
 

Vodovod: ano           stáří:  30 let           Stav: provozuschopný                   
  

Pokrytí území obce (připojené domácnosti) (%): 70% 
 
Plynofikace: ne      stáří:               Stav:    

Pokrytí území obce (připojené domácnosti) (%): 
 

Kanalizace: dešťová/splašková -obojí 
Kanalizace: ano        stáří: 10 let             Stav: v pořádku                      

Pokrytí území obce (připojené domácnosti) (%):20% 

 
ČOV (ano):        stáří: 10 let             Stav: v pořádku                      

Má dostatečnou kapacitu pro potřeby obce: ne 
 
 

6. Životní prostředí 
Vytápění objektů (odhadem v %) 

- uhlí + dřevo 70% 
- dřevo: 26%   
- elektřina: 1% 

- plyn:  
- tepelné čerpadlo:  

- ostatní: olej  3% 
 
Ekologické zátěže (např. nepovolené skládky, nevyužívané hospodářské objekty, 

apod.): ne 
 

Sběrné dvory: ne 
 
Jak hodnotíte stav životního prostředí ve Vaší obci: v pořádku 



 

 

 

7. Sociální a zdravotní oblast 
 

Lékařská zařízení v obci a jaká: 
- Ordinace praktického lékaře pro dospělé:        ne (počet zařízení: ) 

- Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost: ne (počet zařízení:)  
- Stomatologická ordinace:            ne (počet zařízení: )  
- Gynekologická ordinace:            ne (počet zařízení: ) 

- Jiné odborné ordinace (kožní, oční, alergologická,  
ORL, diabetologická, interní, atd.):          ne (počet zařízení: )   

- Lékárna:              ne (počet zařízení: ) 
- Nemocnice:              ne (počet zařízení: ) 
 

 
Jaký největší problém (problémy) řešíte a co Vás ve Vaší obci nejvíce tíží 

v souvislosti se sociálními službami či nepříznivými životními situacemi občanů? 
 
 

 
Je ve Vaší obci nějaké z následujících zařízení: 

- Ústav sociální péče pro dospělé:   ne (počet zařízení: 0)    
- Ústav sociální péče pro mládež:  ne (počet zařízení: 0)     

- Dům s pečovatelskou službou:   ne (počet zařízení: 0)     
- Domov pro seniory:     ne (počet zařízení: 0)    
- Denní či týdenní stacionář:   ne (počet zařízení: 0)   

- Jiné (uveďte jaké):    ne (počet zařízení: 0)   
 

 
Počet bytů ve vlastnictví obce celkem (k 31.12.2019):27 
 - z toho sociálních bytů  0 

 - z toho bezbariérových bytů  0 
Počet obyvatel v sociálních bytech (k 31.12.2019):0 

Počet obyvatel v bezbariérových bytech (k 31.12.2019):0 
Počet žádostí o obecní byt (k 31.12.2019):5 
z toho o sociální byt:0 

z toho o bezbariérový byt:0 
 

 
8. Strategické dokumenty obce 
Strategický plán (ne):         platnost do                            rok poslední 

aktualizace: 
 

Je strategický plán obce zveřejněn na webových stránkách obce: (ne) 



 

 

 

9. Záměry obce na období 2021 – 2027 
Napište, prosím, do níže uvedených tabulek záměry/projekty, které by chtěla 

Vaše obec realizovat v období 2021 – 2027: 
  

Školství  

název 

záměru/projektu 

předpokládaný 

rok realizace 

nositel 

projektu/záměru 

předpokládané 

náklady 

Vybavení školní 

kuchyně 

2021  400 000,- 

    

    

    

 
Zaměstnanost, podnikání  

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

    

    

    

    

 

Služby v obci 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

    

    

    

    

 

Infrastruktura a veřejná prostranství 

název 

záměru/projektu 

předpokládaný 

rok realizace 

nositel 

projektu/záměru 

předpokládané 

náklady 

Opravy MK 2021 - 2027  10 000 000,- 

Vodovod Bradné 2021 - 2024  10 000 000,- 

Kanalizace a ČOV 

Čachrov 

2022 - 2025  40 000 000,- 

Nový úřad 

městyse 

2023 - 2025  10 000 000,- 

 

Životní prostředí 

název 

záměru/projektu 

předpokládaný 

rok realizace 

nositel 

projektu/záměru 

předpokládané 

náklady 

    

    

    

    



 

 

 

Společenská zařízení 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

    

    

    

    

 
Sociální oblast 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

    

    

    

    

 

Jiné 

název 

záměru/projektu 

předpokládaný 

rok realizace 

nositel 

projektu/záměru 

předpokládané 

náklady 

    

    

    

    

 
 
  



 

 

 

1. Údaje o obci 
Název obce: Dešenice 
 
 
2. Školství 

- MŠ:    ano  (počet zařízení: 1 )  
- ZŠ 1. stupeň:   ano (počet zařízení: 1 ) 
- ZŠ 1. – 9. ročník:  ne  (počet zařízení: 0 )         
- SŠ:    ne  (zaměření SŠ:   ) 
      (počet zařízení: 0 )         
- SOU:    ne  (zaměření SOU:  ) 
      (počet zařízení: 0 )         
- ZUŠ:    ne (počet zařízení: 0 ) 

 
 
Uvažujete o rozšíření kapacity některého z výše uvedených vzdělávacích zařízení: ne 
 
 
Je ohrožena existence některé školy ve Vaší obci: ne 
(pokud ano, uveďte důvod):  
 
 
Působí v obci mimoškolní organizace zabývající se volnočasovými či vzdělávacími 
aktivitami mládeže? Pokud ano, tak uveďte jejich název: 
 
SDH Dešenice 
Klub maminek Malíček 
 
 
3. Ekonomická činnost obyvatel 
Významní zaměstnavatelé v obci či regionu (název): zemědělské subjekty, 
kovovýroba, truhlářská výroba, pilařská výroba, 
 
Reinhold Keller production, s.r.o. 
Kovo M+M spol s r.o. 
 
 
 
V jakém odvětví jsou obyvatelé obce nejvíce zaměstnáni: služby, lesnictví, 
zemědělství 
 
 
4. Služby v obci 
Možnost ubytování, stravování a zábavy v obci:  

- počet restaurací s možností stravování: 1 
- počet restaurací bez možnosti stravování: 1 
- počet klubů či diskoték:0 



 

 

 

- počet hotelů:0 
- počet penzionů:2 
- počet turistických ubytoven:0 
- počet kempů:0 
- počet ubytování v soukromí:1 

 
 
Turistické zajímavosti a atraktivity, kulturní památky – movité i nemovité (popište, 
popř. uveďte odkaz na internetové stránky, kde je zajímavost či atraktivita popsána): 
 
Tvrz Dešenice – kulturní památka ÚSKP 19238/4-2834, nejst. část ze 14. stol., 
v době renesance přestavěna na zámeček. Zrekonstruována v letech 2011-2015. 
V části tvrze od roku 2015 umístěno Muzeum šumavského pivovarnictví 
http://www.muzeum-desenice.cz/, upomínající mj. zdejší pivovar, existující od 17. 
stol., fresková výzdoba. 
Kašna Dešenice – kulturní památka – ÚSKP 19238/4-2834 (součást areálu tvrze), 
kamenná z roku 1881, restaurována v roce 2016. 
Socha sv. Jana Nepomuckého – kulturní památka ÚSKP 19238/4-2834 (součást 
areálu tvrze), z roku 1773, na návsi. 
 
Kostel sv. Mikuláše Dešenice – kulturní památka ÚSKP 34811/4-2835, připomínán 
v pol. 14. stol., opraven v letech 2013-2020. 
https://www.sumavanet.cz/desenice/fr.asp?tab=snet&id=4473&burl=&pt=HS 
https://www.farnost-nyrsko.cz/clanky/kostely/desenice--kostel-sv.-mikulase.html 
 
Bývalá synagoga, Dešenice – dům čp. 125, dnes obecní byty. Připomíná významnou 
židovskou komunitu v obci. 
https://www.hrady.cz/synagoga-desenice/historie 
 
Kostel sv. Isidora, Děpoltice – kulturní památka – ÚSKP 24270/4-2831, z roku 1805. 
Vlastník ŘK církev. 
 
Hamr Městiště – kulturní památka – ÚSKP 34406/4-2833, Denkscherzův hamr, 
funkční do 70. let. 20. stol, v soukromém vlastnictví. 
 
Kaple Městiště – obnovena kolem r. 2000, dřevěná. 
Kaple sv. Jana Nepomuckého, Milence – nad železničním tunelem, návštěvní kniha. 
 
Kaple Datelov – obnovena kol. r. 2000, dřevěná, sv. Brigity. 
 
Dům čp. 1, Datelov – kulturní památka – ÚSKP 20687/4-2832, venkovský dům, 
v soukromém vlastnictví. 
 
Naučná stezka – Po stopách starých formanů, stezka zajímavými místy v okolí obce 
– délka 13 km. 
Přírodní rezervace Datelovská strž – ev. č. 2240 JV od městyse Dešenice, rozsah 5,78 
ha – hluboká strž vzniklá erozí s druhotnými lesními porosty vysoké druhové a 

https://www.sumavanet.cz/desenice/fr.asp?tab=snet&id=4473&burl=&pt=HS
https://www.farnost-nyrsko.cz/clanky/kostely/desenice--kostel-sv.-mikulase.html
https://www.hrady.cz/synagoga-desenice/historie


 

 

 

strukturální rozmanitosti. Porost tvoří porosty břízy, lísky, smrku, klenu a jeřábu s 
vtroušenými dalšími druhy dřevin. Cíl: Sledování samovolných procesů vývoje lesa a 
mokřadů. Správou Národního parku Šumava a Chráněnou krajinnou oblastí 
Šumava vyhlášena od 1. 8. 2003 za chráněné území.  

 
Obchody (pouze u obcí do 1000 obyvatel):  
ano, pokud ano, uveďte název 
 
COOP Sušice 
 
Kulturní dění (uveďte pravidelné či jednorázové kulturní akce, které se v obci konají a 
kdo je pořádá):  
 
Myslivecký bál, MS Diana Dešenice 
Hasičský bál, SDH Dešenice 
Dětský maškarní bál, ZŠ a MŠ Dešenice 
Masopust v Dešenicích, SDH Dešenice a Spolek pro radost 
Den žen, Městys Dešenice 
Jarní a adventní tvoření na tvrzi, Spolek pro radost Dešenice 
Pouťová výstava, ZŠ a MŠ Dešenice, Spolek pro radost 
Setkání seniorů, Městys Dešenice 
Adventní koncert, Městys Dešenice 
Přednášky ve tvrzi, Městys Dešenice 
 
 
Společenská zařízení:  

- kulturní dům:     ano  (počet zařízení: 2) 
- knihovna:     ano  (počet zařízení: 1) 
- veřejný internet:    ne  (počet zařízení: 0) 
- kino, divadlo:    ne  (počet zařízení: 0) 
- venkovní zázemí pro setkávání  

(např. amfiteátry):    ano  (počet zařízení: 1) 
- dům dětí:     ne  (počet zařízení: 0) 
- zařízení pro volnočasové aktivity  
- pro mládež (kroužky, kluby,…):  ano  (počet zařízení: 2) 
- jiná:      ne  (počet zařízení:  ) 

 
Sportovní aktivity (uveďte pravidelné či jednorázové sportovní akce, které se v obci 
konají a kdo je pořádá): 
 
Novoroční turnaj v nohejbalu, soukromá osoba 
Srandamač Žiznětice, SDH Žiznětice, netradiční hasičská soutěž 
Memoriál Františka Zachera, SDH Dešenice, hasičská soutěž 
Memoriál Josefa Staňka, SK Norton Milence, turnaj v malé kopané 
Letní fotbalový turnaj, TJ Start Dešenice 
Turnaj v lacrossu, v době pouti, Milence 



 

 

 

Májové a mikulášské šipky, SDH Milence 
Pouťová vzduchovka, SDH Milence 
 
 
Sportoviště v obci:  

- sportovní hřiště:  ano  (počet zařízení: 3) 
kapacita: dostatečná 

- dětská hřiště:     ano  (počet zařízení: 4)   
     kapacita: dostatečná 

- možnosti koupání:   ano  (počet zařízení: 1)   
     popište jaké  

(venkovní, koupaliště, nádrž Dešenice) 
 
5. Infrastruktura v obcích 
Dopravní obslužnost (kvalita):   b) vyhovující     
 
Dopravní obslužnost (druh): vlak/autobus – obojí 
 
Popište případné problémy s dopravní obslužností: 
 
Místní komunikace - počet km: 22 

                  - stav:     c) vyhovující 
 
Jsou v obci místa, kde je ohrožena bezpečnost chodců: ne 
V roce 2021 bude dokončen poslední úsek chodníku propojujících Milence a 
Dešenice při komunikaci III/19020 
Pokud ano, popište, kde se úseky nacházejí a definujte problém:  
 
Jiné dopravně nebezpečné úseky: ne 
MK v Dešenicích a Milencích rekonstruovány po stavbě kanalizace v letech 2014 a 
2015. 
Pokud ano, popište, kde se úseky nachází a definujte problém:   
 
 
Vodovod: ano           stáří:  80 – 100 let           Stav: nevyhovující 
       Rekonstrukce páteřního řadu v 
Dešenicích a Milencích, připraven projekt  

Pokrytí území obce (připojené domácnosti) ( 95 %):  
 
Plynofikace: ano     stáří: 15              Stav: dobrý   

Pokrytí území obce (připojené domácnosti) (70%): 
 
Kanalizace: dešťová/splašková 
Kanalizace: ano        stáří: 10             Stav:  dobrý                     

Pokrytí území obce (připojené domácnosti) (90 %): 
 
ČOV (ne):        stáří:              Stav: napojeno na ČOV v Nýrsku 



 

 

 

Má dostatečnou kapacitu pro potřeby obce: ano 
 
 
6. Životní prostředí 
Vytápění objektů (odhadem v %) 

- uhlí:  35 
- dřevo:   40 
- elektřina: 5 
- plyn: 15 
- tepelné čerpadlo: 5 
- ostatní:0 

 
Ekologické zátěže (např. nepovolené skládky, nevyužívané hospodářské objekty, 
apod.): ANO – zemědělský areál Milence 
 
Sběrné dvory: ano 
 
Jak hodnotíte stav životního prostředí ve Vaší obci: dobrý 
 
7. Sociální a zdravotní oblast 
 
Lékařská zařízení v obci a jaká: 

- Ordinace praktického lékaře pro dospělé:  ne (počet zařízení:0) 
- Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost: ne (počet zařízení:0)  
- Stomatologická ordinace:     ne (počet zařízení:0)  
- Gynekologická ordinace:     ne (počet zařízení:0) 
- Jiné odborné ordinace (kožní, oční, alergologická,  

ORL, diabetologická, interní, atd.):    ne (počet zařízení:0 )   
- Lékárna:        ne (počet zařízení:0 ) 
- Nemocnice:       ne (počet zařízení:0 ) 
 

 
Jaký největší problém (problémy) řešíte a co Vás ve Vaší obci nejvíce tíží 
v souvislosti se sociálními službami či nepříznivými životními situacemi občanů? 
Zaměstnanost, nedostatek služeb 
 
 
Je ve Vaší obci nějaké z následujících zařízení: 

- Ústav sociální péče pro dospělé:   ne (počet zařízení:0)  
- Ústav sociální péče pro mládež:  ne (počet zařízení:0)   
- Dům s pečovatelskou službou:   ne (počet zařízení:0)   
- Domov pro seniory:     ne (počet zařízení:0)  
- Denní či týdenní stacionář:   ne (počet zařízení:0) 
- Jiné (uveďte jaké):    ano/ne (počet zařízení:  ) 
 

 
Počet bytů ve vlastnictví obce celkem (k 31. 12. 2019): 29 



 

 

 

 - z toho sociálních bytů 15 
 - z toho bezbariérových bytů 6 
Počet obyvatel v sociálních bytech (k 31.12.2012): 29 
Počet obyvatel v bezbariérových bytech (k 31.12.2019): 13 
Počet žádostí o obecní byt (k 31.12.2019): 15 
z toho o sociální byt: 0 
z toho o bezbariérový byt: 0 
 
 
8. Strategické dokumenty obce 
Strategický plán (ano): platnost do roku 2022, rok poslední aktualizace: 2016 
 
Je strategický plán obce zveřejněn na webových stránkách obce: (ne), na stránkách 
MMR viz  Publikované dokumenty PRO (obcepro.cz) 
 
9. Záměry obce na období 2021 – 2027 
Napište, prosím, do níže uvedených tabulek záměry/projekty, které by chtěla Vaše 
obec realizovat v období 2021 – 2027: 
  
Školství  

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

Oprava hřiště u 
MŠ, doplnění 
prvků 

2023 Městys 200 tis. Kč 

Výtvarná dílna 
v ZŠ 

2024 městys 500 tis. Kč 

    

    

 
Zaměstnanost, podnikání  

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

    

    

    

    

 
Služby v obci 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

    

    

    

    

 
Infrastruktura a veřejná prostranství 

https://www.obcepro.cz/publikovane-dokumenty


 

 

 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

Zasíťování 
pozemků na RD 
na p.č. 1532/1 
Dešenice 

2022 Městys 9 mil. Kč 

Oprava koupaliště 2022 Městys 2,5 mil. Kč 

Rekonstrukce 
vodovodu 

2023-2024 městys 12 mil. Kč 

Revitalizace návsi 
Dešenice 

2025 městys 8 mil Kč 

Stavba haly pro 
obecní techniku 

2023 Městys 5 mil Kč. 

Sportovní hřiště na 
koupališti vč. WC 

2026 Městys 3-4 mil. Kč 

 
Životní prostředí 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

    

    

    

    

 



 

 

 

Společenská zařízení 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

Oprava KD 
Dešenice 
(částečně hotovo) 

2026 městys 10 mil. Kč 

Oprava KD 
Milence (částečně 
hotovo) 

2027 městys 3 mil. Kč 

    

    

 
Sociální oblast 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

Dům pro seniory  městys  

    

    

    

 

Jiné 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

Oprava sladovny  městys  

Úprava nádvoří 
tvrze 

2027  5 mil. Kč 

    

    

 
 
  



 

 

 

1. Údaje o obci 
Název obce: Modrava 

 
 

2. Školství 
- MŠ:    ne  (počet zařízení:  )  
- ZŠ 1. stupeň:   ne   (počet zařízení:  ) 

- ZŠ 1. – 9. ročník:  ne  (počet zařízení:  )         
- SŠ:    ne  (zaměření SŠ:    ) 

      (počet zařízení:  )         
- SOU:    ne  (zaměření SOU: ) 
      (počet zařízení:  )         

- ZUŠ:    ne (počet zařízení:  ) 
 

 
Uvažujete o rozšíření kapacity některého z výše uvedených vzdělávacích zařízení: 
ano/ne 

 
 

Je ohrožena existence některé školy ve Vaší obci: ano/ne       
(pokud ano, uveďte důvod):  

 
 
Působí v obci mimoškolní organizace zabývající se volnočasovými či vzdělávacími 

aktivitami mládeže? Pokud ano, tak uveďte jejich název: 
 

 
 
3. Ekonomická činnost obyvatel 

Významní zaměstnavatelé v obci či regionu (název):  
 

 
V jakém odvětví jsou obyvatelé obce nejvíce zaměstnáni: turistický ruch 



 

 

 

4. Služby v obci 
Možnost ubytování, stravování a zábavy v obci:  

- počet restaurací s možností stravování:1 
- počet restaurací bez možnosti stravování:0 

- počet klubů či diskoték:0 
- počet hotelů:2 
- počet penzionů:8 

- počet turistických ubytoven:1 
- počet kempů:0 

- počet ubytování v soukromí:5 
 
 

Turistické zajímavosti a atraktivity, kulturní památky – movité i nemovité 
(popište, popř. uveďte odkaz na internetové stránky, kde je zajímavost či 

atraktivita popsána): 
http://www.sumavanet.cz/modrava/fr.asp?tab=snet&id=3252&burl=&pt=HS 

Binertova pila 

Na břehu Roklanského potoka v Modravě se nachází nemovitá kulturní památka , která v 

historii sloužila jako pila na rezonanční dříví , kterou založil František Bienert ( 1788-1866), 

rodák z Warnsdorfu. Málokdo dnes ví , že jistý druh šumavského smrkového dřeva se 

vyznačovalo zvláštní vlastností a tou byla ozvučnost - rezonance , které bylo vhodné na 

výrobu klávesových nástrojů , konkrétně rezonančních desek , žebrování pro stavbu křídel a 

pianin a jejich klávesnic.  

Proto zakoupil podnikatel František Bienert od majitele panství Josefa Schwarzenberga roku 

1827 starší pilu , kterou adaptoval na vhodný tovární objekt. 

V roce 1832 Bienert získal císařské privilegium pro výhradní výrobu ozvučného dřeva na 

dobu 10 let , další pak pro zlepšený postup výroby a samostatné privilegium pro výrobu 

řešetových lubů. Počáteční spotřeba činila 500 plm ročně , později kolem 1000 plm ročně.V 

roce 1855 zřídil Bienert další podobnou provozovnu ve Stožci. V Modravě v tuto dobu 

zaměstnával na pile a v lese 50 - 100 lidí. Platnost privilegií byla pak po dvou letech 

prodlužována až do jeho smrti , kdy převzala vedení obou závodů jeho manželka. Výroba 

však vzhledem k velké konkurenci klesala a polom , který roku 1870 zničil mnoho starých 

porostů zapříčinil , že rezonanční dříví muselo být dováženo z daleka. Vdova pily roku 1871 

prodala Schwarzenbergovi , který Modravskou pilu zlikvidoval a závod roku 1880 převedl do 

Stožce . 

V současné době se z továrny zachovala pouze část pro ukládání a sušení vyrobeného 

materiálu , která slouží jako rekreační zařízení.  

 
http://www.sumavanet.cz/modrava/fr.asp?tab=snet&id=120&burl=&pt=HS 

http://www.sumavanet.cz/modrava/fr.asp?tab=snet&id=3252&burl=&pt=HS
http://www.sumavanet.cz/modrava/fr.asp?tab=snet&id=120&burl=&pt=HS


 

 

 

Klostermannova chata 

Byla postavena roku 1924 nákladem 1 041 500 Kč a v názvu nese jméno spisovatele Karla 

Klostermanna , který údajně poklepal na základní kámen. 

Investorem tehdejší stavby byl Klub československých turistů a projekt vypracoval významný 

architekt Bohuslav Fuchs a je zapsána jako nemovitá kulturní památka.  

Po výstavbě měla chata 28 pokojů s 57 lůžky a dvě noclehárny s 22 lůžky. Cena v roce 1938 

cinila 8 Kč/lůžko, u nocleháren pak 5 Kč/lůžko. Zavedeno bylo elektrické světlo a vodovod 

do všech místností, byla zde lázeň a sprcha. 

V době druhé světové války sloužila chata jako velitelství Vermachtu a po ukončení války 

jako sídlo pohraniční stráže. Po přesídlení této složky objekt do roku 1993 sloužil jako 

rekreační zařízení ŠKODA Plzeň. 

Od roku 2000 má objekt nového vlastníka a po rozsáhlé rekonstrukci opět slouží jako 

rekreační zařízení. 

 

http://www.sumavanet.cz/modrava/fr.asp?tab=snet&id=130&burl=&pt=HS 

Vchynicko-tetovský kanál 

Délka kanálu je 14,4 km, výškový rozdíl je 190 m, 

místy je koryto až 5 m široké, částečně 

vyzděné.  Původně spojnice Vydry a Křemelné, která 

obchází nesplavnou část Vydry. Sloužil k metrového 

dříví na Čeňkovu Pilu a do dalších pil při řece Otavě.  

V roce 1799, kníže Schwarzenberg kupuje od hraběte 

Kinského rozsáhlé území Prášilského panství a 

využívá obrovského bohatství dřeva ze zdejších 

rozsáhlých lesů. V letech 1799 - 1801 byl vybudován 

podle návrhu Ing. Rosenauera Vchynicko-tetovský 

plavební kanál.  

Kanál začíná 2 km od Modravy pod bývalou osadou 

Vchynice-Tetov. V místě odbočení kanálu byla řeka 

Vydra přehrazena hradlovým mostem. Most sloužil 

jako hráz, která zabraňovala pronikání plaveného 

dřeva do nesplavného balvanitého koryta Vydry. Dnes 

je po mnoha letech tento most opět zrekonstuován a 

slouží turistům. 

První 2 km vede kanál podél Vydry až nad bývalý královácký dvorec Antýgl, kde se prudce 

stáčí zpět a vede podél Rokyty a kolem Kostelního vrchu k osadě Mosau. Zde překračuje 

silnici Srní - Prášily a pokračuje pod Spálený vrch. 

http://www.sumavanet.cz/modrava/fr.asp?tab=snet&id=130&burl=&pt=HS


 

 

 

Zde původně končil přes Sekerský potok v řece Křemelné.  

Ke svému účelu kanál sloužil ještě počátkem 20. století. Do roku 1958 byl využíván až po 

Rokytu.  

 
http://www.sumavanet.cz/modrava/fr.asp?tab=snet&id=119&burl=&pt=RE 

Březník (Pürstling) 

Po vybudování Vchynicko - Tetovského plavebního kanálu se rychle zvyšoval objem těžby 

dřeva v dosud nepřístupných oblastech Prášilského panství, proto bylo nutné přistoupit k 

vytvoření nového revíru, kterému byl dán název Březník (Pürstling). Nachází se v nadmořské 

výšce 1126 metrů. 

V roce 1804 byl postaven prvý, dřevěný objekt lesovny. Roku 1856 byla pro revírníka 

postavena nová kamenná stavba a starý objekt sloužil nadále jako hájovna. Správu tohoto 

polesí , které mělo výměru 2314 hektarů zabezpečovali 3 zaměstnanci - lesní revírník , příručí 

a hajný. Od založení Březníku v roce 1804 se zde do roku 1865 vystřídalo pouze 5 revírníků. 

Až do roku 1951 byla březnická hájovna obydlená, poté až do roku 1969 sloužila jako stáje 

pohraniční roty přímo uvnitř „železné opony“. Od r. 1969 byla opuštěná a postupně chátrala. 

V roce 1999 započala rekonstrukce objektu. 

Žilo li v minulosti na Březníku 35 lidí, dnes je tato část Šumavy bez trvalého osídlení. Na 

Březníku funguje Informační středisko NP Šumava a také občerstvení. 

NOVINKA: Cesta k Modrému sloupu je přístupna z Březníku úbočím Špičníku k 

hraničnímu kameni č. 28/8 v období od 15.7.2009 do 15.11.2009 a od 15.7.2010 do 

15.11.2010.  

 
http://www.sumavanet.cz/modrava/fr.asp?tab=snet&id=3253&burl=&pt=RE 

Hradlový most - Rechle 

V Rechli vede přes Vydru unikátní 72 metrů dlouhý dřevěný hradlový most. Je věrnou 

replikou bývalého historického mostu. Most zachytával soustavou tyčí plavené dřevo a 

směroval je do plavebního kanálu. Až do roku 1953 přes most vedla silnice z Rokyty na 

Modravu. Po vybudování nové cesty přes Antýgl ztratil starý most význam a začal chátrat až 

byl odstraněn. 

Most leží na začátku šestikilometrové bezbariérové trasy vedoucí podél Vchynicko-

tetovského plavebního kanálu, která je přístupná i vozíčkářům. 

http://www.sumavanet.cz/modrava/fr.asp?tab=snet&id=9046&burl=&pt=RE 

Černá hora (1315 m n.m.) - vyhlídková plošina 

Až si budete z Kvildy, Modravy či Filipovy Huti plánovat výlet na Prameny Vltavy, určitě 

nevynechejte vyhlídku z Černé hory. 

http://www.sumavanet.cz/modrava/fr.asp?tab=snet&id=119&burl=&pt=RE
http://www.sumavanet.cz/modrava/fr.asp?tab=snet&id=3253&burl=&pt=RE
http://www.sumavanet.cz/modrava/fr.asp?tab=snet&id=9046&burl=&pt=RE


 

 

 

Byla otevřena v roce 2012 a patří mezi nejkrásnější šumavské vyhlídky. Reportáž z otevření 

naleznete zde... 

K vyhlídce vede 400 m dlouhá odbočka z hlavní červeně značené turistické cesty od Bučiny 

přes rozcestí u Pramenů Vltavy k Ptačí nádrži. Konstrukce zhruba 3 metry vysoké vyhlídkové 

plošiny je postavena z kmenů stromů, které byly předurčeny k zetlení. Je na ní umístěný také 

dřevěný stůl s lavicemi, takže si turisté mohou vychutnávat nejen krásný panoramatický 

rozhled, ale třeba i svačinu.  

 

 
 
http://www.sumavanet.cz/modrava/fr.asp?tab=snet&id=1999&burl=&pt=RE 

Velký Roklan - Grosser Rachel (1453 m n.m.) a Roklanské jezero - Rachelsee 

Velký Roklan - Grosser Rachel (1453 m n.m.) je po Velkém Javoru druhou nejvyšší horou 

Bavorského lesa. Při dobré viditelnosti je možno vidět i Alpy. 

U chaty Waldschmidthaus, která stojí nedaleko vrcholu, je odbočka k vyhlídce na Roklanské 

jezero, nad nímž se tyčí Roklanská kaple. 

Výstup: z Frauenau ( 3 ½ h), ze Spiegelau přes Roklanské jezero (4 h), z Neuhütte (4 ½ h), z 

Obere Frauenau - parkoviště pod Roklanem „Gfäll“ (3/4 h), ze železniční zastávky 

Klingenbrun (2 h). 

Do Frauenau se dostaneme např. autem přes Bavorskou Rudu a Zwiesel. 

Roklanské jezero/ „Rachelsee“ - jezero o rozloze 3,70 ha a hloubce 13 - 14 m se nachází v 

oblasti Národního parku Bavorského lesa v nadmořské výšce 1071 m. Voda jezera je hnědá a 

neobsahuje žádnou vegetaci. Jeho nejbližší okolí má charakter pralesa. Ve stěně nad jezerem 

stojí dřevěná kaple „Rachelkapelle“.  

Okolo Roklanského jezera vedou dvě velice zajímavé naučné stezky - „doba ledová“ (Eiszeit) 

a „prales“ (Urwald).  

Vydra – Království kamenů 
Z Antýglu je to jen kousek k řece Vydře. Vydra vzniká u Modravy soutokem tří potoků a její 

balvanité řečiště s peřejemi je pokládáno za jedno z nejkrásnějších míst Šumavy. Údolí 

Vydry, mezi osadami Antýgl a Čeňkova Pila, je vyhlášeno jako chráněná přírodní rezervace 

Povydří. S pozoruhodnými přírodními úkazy se tu můžete seznámit díky stejnojmenné naučné 

stezce. Řeka je v těchto místech divoká, neboť mezi Modravou a Čeňkovou Pilou je rozdíl asi 

370 výškových metrů. Pro řečiště jsou typické především obrovité balvany, mezi kterými si 

voda klestí cestu. V některých z nich se vytvořily tzv. obří hrnce - prohlubně v balvanech, 

které zde v průběhu staletí vymlela proudící voda. Vznikají především za vyššího stavu vody, 

kdy se vytvářejí vodní víry a unášené kamínky nebo písek narážejí na žulové podloží.  

 

http://www.sumava.net/fr.asp?tab=snet&id=8522&burl=
http://www.sumava.net/fr.asp?tab=snet&id=8522&burl=
http://www.sumavanet.cz/modrava/fr.asp?tab=snet&id=1999&burl=&pt=RE
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


 

 

 

 
Obchody (pouze u obcí do 1000 obyvatel):  

ano, pokud ano, uveďte název- prodejna základních potravin Modrý penzion 
 

Kulturní dění (uveďte pravidelné či jednorázové kulturní akce, které se v obci 
konají a kdo je pořádá):  
 

Společenská zařízení:  
- kulturní dům – spolkový dům:  ano     (počet zařízení:1  )                                

- knihovna:     ne           (počet zařízení:  )                               
veřejný internet:     ano     (počet zařízení:1  )                                

- kino, divadlo:      ne           (počet zařízení:  )                                

- venkovní zázemí pro setkávání  
(např. amfiteátry):    ne           (počet zařízení: ) 

- dům dětí:     ne           (počet zařízení:  )                                
- zařízení pro volnočasové aktivity  
- pro mládež (kroužky, kluby,…):  ne           (počet zařízení:  ) 

- jiná:      ne        (počet zařízení:  ) 
 

Sportovní aktivity (uveďte pravidelné či jednorázové sportovní akce, které se 
v obci konají a kdo je pořádá):0 

 
Sportoviště v obci:  

- sportovní hřiště:   ne  (počet zařízení:  )                                

kapacita: dostatečná/nedostatečná 
- dětská hřiště:     ano      (počet zařízení:  1)                               

     kapacita: dostatečná/nedostatečná 
- možnosti koupání:   ne            (počet zařízení:  )                               

     popište jaké  

(bazén – vnitřní/ venkovní, koupaliště,…):   
 

5. Infrastruktura v obcích 
Dopravní obslužnost (kvalita):  vyhovující, mimo turistickou sezónu nevyhovující 
 

Dopravní obslužnost (druh): autobus 
 

Popište případné problémy s dopravní obslužností: 
Modrava je odlehlou obcí vůči ORP, kterou je Sušice – 35 km. Do města s okresní 
působností, kterým jsou Klatovy je to 70 km. V případě dojíždějících dětí do 

gymnázia v Sušici nestíhají první hodinu vyučování a případné zájmové 
mimoškolní činnosti se nemohou v závislosti na dopravní obslužnost věnovat, 

protože poslední odjíždějící autobus na Modravu je odveze ze školy a dál už 
nejede nic.  
Pokud má občan Modravy navštívit úřad či zdravotní zařízení v Klatovech, 

nemůže k tomu využít prostředky dopravní obslužnosti, leda by zůstal 
v Klatovech přes noc a druhý den ráno vyrazil zpět.  

 
Místní komunikace - počet km: 4  

                  - stav:  vyhovující   až nevyhovující 



 

 

 

 
Jsou v obci místa, kde je ohrožena bezpečnost chodců: ano 

Pokud ano, popište, kde se úseky nacházejí a definujte problém: 
Modrava a Filipova Huť. Neexistující chodníky při komunikaci III. třídy č. 16910.  

Modrava - křižovatka silnice III. třídy 16910 s místní komunikací. Její přestavba 
by se měla v letošním nebo příštím roce realizovat.  
Jiné dopravně nebezpečné úseky: ano 

Pokud ano, popište, kde se úseky nachází a definujte problém:  
Po celém úseku silnice III. třídy č. 16910 Hradlový most – Filipova Huť. Silnice je 

dopravním koridorem pro celou škálu uživatelů, z nich jsou nejvíce ohroženi 
chodci s dětskými kočárky. Nejnebezpečnějším úsekem je Modrava – Hradlový 
most.  

Nebezpečným je stav komunikace III. třídy č. 16910 v úseku Srní – Filipova Huť.  
 

Vodovod: ano           stáří: 15 - 100            Stav: dobrý                    
Pokrytí území obce (připojené domácnosti) (85 %):  

 

Plynofikace: ne      stáří:               Stav:    
Pokrytí území obce (připojené domácnosti) (%): 

 
Kanalizace: splašková 

Kanalizace: ano         stáří: 2 - 15        Stav: dobrý                    
Pokrytí území obce (připojené domácnosti) (100 %): 

 

ČOV ano :           stáří:2              Stav: nevyhovující                     
Má dostatečnou kapacitu pro potřeby obce: ano 

 
 
6. Životní prostředí 

Vytápění objektů (odhadem v %) 
- uhlí: 10  

- dřevo: 60 
- elektřina: 20 
- plyn: 0 

- tepelné čerpadlo: 10 
- ostatní:0 

 
Ekologické zátěže (např. nepovolené skládky, nevyužívané hospodářské objekty, 
apod.): 0 

 
Sběrné dvory: ne 

 
Jak hodnotíte stav životního prostředí ve Vaší obci: 
7. Sociální a zdravotní oblast 

 
Lékařská zařízení v obci a jaká: 

- Ordinace praktického lékaře pro dospělé:        ne (počet zařízení: ) 
- Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost: ne (počet zařízení: )  
- Stomatologická ordinace:            ne (počet zařízení: )  



 

 

 

- Gynekologická ordinace:            ne (počet zařízení: ) 
- Jiné odborné ordinace (kožní, oční, alergologická,  

ORL, diabetologická, interní, atd.):          ne (počet zařízení: )   
- Lékárna:              ne (počet zařízení: ) 

- Nemocnice:              ne (počet zařízení: ) 
 

 

Jaký největší problém (problémy) řešíte a co Vás ve Vaší obci nejvíce tíží 
v souvislosti se sociálními službami či nepříznivými životními situacemi občanů? 

Dostupnost lékařské péče pro staré občany a děti.  
 
 

Je ve Vaší obci nějaké z následujících zařízení: 
- Ústav sociální péče pro dospělé:   ne (počet zařízení: )    

- Ústav sociální péče pro mládež:  ne (počet zařízení: )     
- Dům s pečovatelskou službou:   ne (počet zařízení: )     
- Domov pro seniory:     ne (počet zařízení: )    

- Denní či týdenní stacionář:   ne (počet zařízení: )   
- Jiné (uveďte jaké):    ne (počet zařízení: )   

 
 

Počet bytů ve vlastnictví obce celkem (k 31.12.2019):8 
 - z toho sociálních bytů -0 
 - z toho bezbariérových bytů - 0 

Počet obyvatel v sociálních bytech (k 31.12.2019):0 
Počet obyvatel v bezbariérových bytech (k 31.12.2019):0 

Počet žádostí o obecní byt (k 31.12.2019):40 
z toho o sociální byt:0 
z toho o bezbariérový byt:0 

 
 

8. Strategické dokumenty obce 
Strategický plán (ne):         platnost do                            rok poslední 
aktualizace: 

 
Je strategický plán obce zveřejněn na webových stránkách obce: (ano/ne) 

9. Záměry obce na období 2021 – 2027 
Napište, prosím, do níže uvedených tabulek záměry/projekty, které by chtěla 
Vaše obec realizovat v období 2021 - 2027: 

 
  

 
 
Školství  

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

0    

    

    



 

 

 

    

 
Zaměstnanost, podnikání  

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

0    

    

    

    

 
Služby v obci 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

0    

    

    

    

 

 
Infrastruktura a veřejná prostranství 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

Místní komunikace 
Modrava 

2022 Obec Modrava 5 milionů 

Komplexní úprava 
veřejného 
prostranství 

2023 Obec Modrava 3 miliony 

Parkoviště 
Modrava 

2022 - 2023 Obec Modrava 30 milionů 

Vodovod Filipova 
Huť  

2021 Obec Modrava 8 milionů  

    

 

Životní prostředí 

název 

záměru/projektu 

předpokládaný 

rok realizace 

nositel 

projektu/záměru 

předpokládané 

náklady 

Sběrný dvůr  2021 Obec Modrava 10 miliónů 

    

    

    

 



 

 

 

Společenská zařízení 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

0    

    

    

    

 
Sociální oblast 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

0    

    

    

    

 

Jiné 

název 

záměru/projektu 

předpokládaný 

rok realizace 

nositel 

projektu/záměru 

předpokládané 

náklady 

Hasičská zbrojnice  2021 Obec Modrava 9 miliónů  

Byty  2017 - 2024 Obec Modrava 35 miliónů 

Turistická 
infrastruktura  

2021 - 2023 Obec Modrava 4 miliony 

    

 
 

  



 

 

 

1. Údaje o obci 
Název obce: Nýrsko 

 
 

2. Školství 
- MŠ:    ano     (počet zařízení:  )    2 
- ZŠ 1. stupeň:   ne            (počet zařízení:  )    0 

- ZŠ 1. – 9. ročník:  ano     (počet zařízení:  )    2     
- SŠ:    ne           (zaměření SŠ:    ) 

       (počet zařízení:  )         
- SOU:    ne           (zaměření SOU: ) 
       (počet zařízení:  )         

- ZUŠ:    ano      (počet zařízení:  )    1 
 

 
Uvažujete o rozšíření kapacity některého z výše uvedených vzdělávacích zařízení: 
ano/ne 

ne 
 

Je ohrožena existence některé školy ve Vaší obci: ano/ne        
(pokud ano, uveďte důvod):  

ne 
 
Působí v obci mimoškolní organizace zabývající se volnočasovými či vzdělávacími 

aktivitami mládeže? Pokud ano, tak uveďte jejich název: Klub Alfa, Dům dětí a 
mládeže Nýrsko, SDH Nýrsko, SKP Okula Nýrsko, TJ Nýrsko 

 
 
 

3. Ekonomická činnost obyvatel 
Významní zaměstnavatelé v obci či regionu (název):  

Greiner PURtec s.r.o. 
Greiner Aerospace 
Okula Nýrsko, a.s. 

Optoelektronika, s. r. o. 
Lesní stavby s.r.o. 

Dobler Mettalbau s.r.o. 
UVEX 
Agricultur 

 
Nezaměstnanost v obci k 31.12. 2019 (%): 

 
V jakém odvětví jsou obyvatelé obce nejvíce zaměstnáni: 
průmysl 

 
4. Služby v obci 

Možnost ubytování, stravování a zábavy v obci:  
- počet restaurací s možností stravování: 13 
- počet restaurací bez možnosti stravování: 0 



 

 

 

- počet klubů či diskoték:0  
- počet hotelů: 2 

- počet penzionů:8 
- počet turistických ubytoven:2 

- počet kempů: 1 
- počet ubytování v soukromí:7 

 

 
Turistické zajímavosti a atraktivity, kulturní památky – movité i nemovité 

(popište, popř. uveďte odkaz na internetové stránky, kde je zajímavost či 
atraktivita popsána): 

 
Zřícenina hradu Pajrek – www.sumavanet.cz/nyrsko ,   www.ekoregion-uhlava.cz 
Zámek Bystřice nad Úhlavou – www.intertour.cz/zamekbystrice/historie.html 
Kostel sv.Tomáše – www.sumavanet.cz/nyrsko 
Bývalý vrchnostenský hostinec, č.p.81 – www.sumavanet.cz 
Přehrada Nýrsko – www.sumavanet.cz/nyrsko 
Židovský hřbitov 
Kaple Nejsvětější trojice v Bystřici n.Ú. 
 

Obchody (pouze u obcí do 1000 obyvatel):  
ano/ne , pokud ano, uveďte název 

 
Kulturní dění (uveďte pravidelné či jednorázové kulturní akce, které se v obci 
konají a kdo je pořádá):  

 
- přednášky, besedy, výstavy, divadla, koncerty – Městská Knihovna Nyrsko 
nahrazeno  Městským kulturním střediskem 
- taneční zábavy, taneční kurz, ples – DDM 
- divadlo, letní kino – Lesní divadlo 
- výstavy – Muzeum Královského Hvozdu 
- taneční zábavy – Areál pod sjezdovkou, p.Stránský, park na Bystřici 
 

 
 
 

 
Společenská zařízení:  

- kulturní dům:     ano  (počet zařízení:  )      1                          
- knihovna:     ano (počet zařízení:  )      1                        

veřejný internet:     ano/  (počet zařízení:  )      2                         

- kino, divadlo:      ne  (počet zařízení:  )                                
- venkovní zázemí pro setkávání  

(např. amfiteátry):    ano (počet zařízení: )       2 
- dům dětí:     ano  (počet zařízení:  )      1                             

- zařízení pro volnočasové aktivity  
- pro mládež (kroužky, kluby,…):  ano (počet zařízení:  )      4 
- jiná:      ano/ne  (počet zařízení:  ) 

 

http://www.sumavanet.cz/nyrsko
http://www.ekoregion-uhlava.cz/
http://www.intertour.cz/zamekbystrice/historie.html
http://www.sumavanet.cz/nyrsko
http://www.sumavanet.cz/


 

 

 

Sportovní aktivity (uveďte pravidelné či jednorázové sportovní akce, které se 
v obci konají a kdo je pořádá): 

 
Sportoviště v obci:  

- sportovní hřiště:   ano  (počet zařízení:  )     4                           
kapacita: dostatečná/nedostatečná 

- dětská hřiště:     ano/ne  (počet zařízení:  )      2                         

     kapacita: dostatečná/nedostatečná 
- možnosti koupání:   ano  (počet zařízení:  )                               

     popište jaké: venkovní koupaliště se 
slanou vodou, přírodní rybníky 

 

5. Infrastruktura v obcích 
Dopravní obslužnost (kvalita):  a) výborná     b) vyhovující     c) nevyhovující 

b 
Dopravní obslužnost (druh): vlak/autobus 
obojí 

Popište případné problémy s dopravní obslužností: 
Chybí noční spoj z Klatov 

Místní komunikace - počet km:  
                  - stav:  a) výborné     b) vyhovující     c) nevyhovující 

b 
Jsou v obci místa, kde je ohrožena bezpečnost chodců: ano/ne 
Pokud ano, popište, kde se úseky nacházejí a definujte problém: 

Ano – silnice do Staré Lhoty, úsek od OMW – Diskont, od Maška k ČOV,  
Jiné dopravně nebezpečné úseky: ano/ne 

Pokud ano, popište, kde se úseky nachází a definujte problém:  
Křižovatka na náměstí u mostu přes Úhlavu 
 

Vodovod: ano           stáří:             Stav:                     
Pokrytí území obce (připojené domácnosti) (%): 95%¨ 

Nýrsko, Starý Láz, Bystřice, Zelená Lhota- stav velmi dobrý 
Hodousice, Stará Lhota- stav poměrně špatný z důvodu stáří potrubí  
Plynofikace: ano      stáří: 45             Stav: dobrý   

Pokrytí území obce (připojené domácnosti) (%): 95 % 
Nýrsko, Bystřice- prakticky celé, potrubí cca 30 let a novější 

V ostatních obcích se neuvažuje 
 
Kanalizace: dešťová/splašková 

Kanalizace: ano        stáří:              Stav:                       
Pokrytí území obce (připojené domácnosti) (%): 

 
ČOV (ano/ne):        stáří:21  16  let             Stav: poměrně dobrý nutné 
rozsáhlejší opravy technologie a stavebních částí 

Má dostatečnou kapacitu pro potřeby obce: ano 
 

 
6. Životní prostředí 
Vytápění objektů (odhadem v %) 



 

 

 

- uhlí: 40%  
- dřevo:10 %    

- elektřina: 5 % 
- plyn: 30% 

- tepelné čerpadlo: 2% 
- ostatní: dálkové z modernizované teplárny 

 

Ekologické zátěže (např. nepovolené skládky, nevyužívané hospodářské objekty, 
apod.): nejsou 

 
Sběrné dvory: ano 
 

Jak hodnotíte stav životního prostředí ve Vaší obci:velmi dobrý 
 

 
7. Sociální a zdravotní oblast 
 

Lékařská zařízení v obci a jaká: 
- Ordinace praktického lékaře pro dospělé:        ano (počet zařízení:3) 

- Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost: ano (počet zařízení:1)  
- Stomatologická ordinace:            ano (počet zařízení:3)  

- Gynekologická ordinace:            ano (počet zařízení: 1) 
- Jiné odborné ordinace (kožní, oční, alergologická,  

ORL, diabetologická, interní, atd.):          ne (počet zařízení: )   

- Lékárna:              ano (počet zařízení:1) 
- Nemocnice:              ne (počet zařízení: 0) 

 
 
Jaký největší problém (problémy) řešíte a co Vás ve Vaší obci nejvíce tíží 

v souvislosti se sociálními službami či nepříznivými životními situacemi občanů? 
Bydlení pro důchodce tj. dům s pečovatelskou službou byl postaven v roce2018 

 
 
Je ve Vaší obci nějaké z následujících zařízení: 

- Ústav sociální péče pro dospělé:   ano/ne (počet zařízení: 1)  
 Bystřice pro mentálně postižené 

- Ústav sociální péče pro mládež:  ano/ne (počet zařízení: 1)  
  Bystřice pro mentálně postižené 

- Dům s pečovatelskou službou:   ano/ne (počet zařízení:1 )  

  není 
- Domov pro seniory:        ne (počet zařízení: )    

- Denní či týdenní stacionář:   ne (počet zařízení: )   
- Jiné (uveďte jaké):    ne (počet zařízení: )   
 

 
Počet bytů ve vlastnictví obce celkem (k 31.12.2019):400 

 - z toho sociálních bytů 0 
 - z toho bezbariérových bytů 3 10 
Počet obyvatel v sociálních bytech (k 31.12.2019): 0 



 

 

 

Počet obyvatel v bezbariérových bytech (k 31.12.2019): 4 
Počet žádostí o obecní byt (k 31.12.2019):347 všech z toho 80 aktivních 

z toho o sociální byt: 0 
z toho o bezbariérový byt: 0 

 
 
8. Strategické dokumenty obce 

Strategický plán (ano/ne):ano         platnost do  konec 2020 rok poslední 
aktualizace:2012 

Je strategický plán obce zveřejněn na webových stránkách obce: (ano/ne) 
ne 
9. Záměry obce na období 2021 – 2027 

Napište, prosím, do níže uvedených tabulek záměry/projekty, které by chtěla 
Vaše obec realizovat v období 2021 – 2027: 

  
Školství  

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

Rozšíření kapacity 
MŠ o cca 15 míst 
NE 

2016-2018 Město Nýrsko 15 mil 

Rekonstrukce ZŠ 
Školní a Kom. 

2018- 2020 2025 
- 2027 

Město Nýrsko 20 mil. 

    

    

 

Zaměstnanost, podnikání  

název 

záměru/projektu 

předpokládaný 

rok realizace 

nositel 

projektu/záměru 

předpokládané 

náklady 

Příprava pozemků 
pro podnikání 

směr Hadrava 

Do 2020  
Do 2025 

Město Nýrsko 20 mil 10 mil 

Komunikace 

k areálu TS 
z Palackého ulice 

Do 2017 

Do2023 

Město Nýrsko 7 mil 

    

    

 
Služby v obci 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

    

    

    

    

 

Infrastruktura a veřejná prostranství 



 

 

 

název 

záměru/projektu 

předpokládaný 

rok realizace 

nositel 

projektu/záměru 

předpokládané 

náklady 

Náměstí v Nýrsku 2016- 2018 

2025-2027 

Město Nýrsko 20 mil 

Lávky a mosty 

v územním obvodu 

Do konce 2020 

2024 26 

Město Nýrsko 30 mil 20 mil 

Komunikace 

v územním obvodu 
města 

2015- 2020 

2023-2027 

Město Nýrsko 50 mil 40 

Zasíťování 

pozemků města 
pro individuální 

výstavbu 

2023 - 2024 Město Nýrsko 30 mil 

Bezpečnost chodců a cyklotrasy 2022- 2027 město Nýrsko 30 mil. Kč 

 
 
 

Životní prostředí 

název 

záměru/projektu 

předpokládaný 

rok realizace 

nositel 

projektu/záměru 

předpokládané 

náklady 

Vodovod a 

kanalizace v 
Hodousicích 

2014-2016 Město Nýrsko 15 mil realizace 

2022 

Rekonstrukce 
vodovodu a 

kanalizace v 
Nýrsku 

2016- 2020 
2021-2024 

Město Nýrsko  10 mil    40mil. 

    

    

 



 

 

 

Společenská zařízení 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

Zateplení 
kulturního domu 
rekonstrukce a 

přístavba KD 

2015- 2016 
2023- 2024 

město 8 mil 40 mil. Kč 

    

    

    

 
Sociální oblast 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

Byty pro seniory 
Nic 

2017- 2019 Město Nýrsko 30 mil 

    

    

    

 

Jiné 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

Ledové plocha Do 2020 Město Nýrsko 20 mil Hotovo 

Zasněžování 
sjezdovky a oválu 

2016 Město Nýrsko 7 mil hotovo 

Koupaliště v 
Nýrsku 

2015 - 2016 Město Nýrsko 25 mil hotovo 

Hřiště s umělým 
povrchem 

2023-2024 Město Nýrsko 30 mil. 

Parkovací domy 2023 – 2027  města Nýrsko 40 mil. Kč 

Komunikace ve městě 2022 – 2027 město Nýrsko 40 mil. Kč 
 

  



 

 

 

1. Údaje o obci 
Název obce: Strážov 

 
 

 
2. Školství 

- MŠ:    ano (počet zařízení:1 )  

- ZŠ 1. stupeň:   ano/ne   (počet zařízení: 1 ) 
- ZŠ 1. – 9. ročník:  ano/ne  (počet zařízení: 1  )         

- SŠ:    ne  (zaměření SŠ:  0  ) 
      (počet zařízení: 0 )         
- SOU:    ne  (zaměření SOU:0 ) 

      (počet zařízení: 0 )         
- ZUŠ:    ano/ne (počet zařízení: 0 ) 

 
 
Uvažujete o rozšíření kapacity některého z výše uvedených vzdělávacích zařízení: 

ano/ne 
S růstem počtu obyvatel se zvyšuje také početní stav žáků místní školy. Podle 

třídních výkazů letos základní školu navštěvuje 152 žáků, což je o 53 více než 
před devíti roky. Bude-li tento trend pokračovat bude nutno o zvýšení kapacity 

MŠ a ZŠ uvažovat. 
 
Je ohrožena existence některé školy ve Vaší obci: ano/ne       

(pokud ano, uveďte důvod):  
 

 
Působí v obci mimoškolní organizace zabývající se volnočasovými či vzdělávacími 
aktivitami mládeže? Pokud ano, tak uveďte jejich název: 

 

SK Kovodružstvo Strážov  
SDH Strážov  
TJ Sokol  
SDH Opálka 
SDH Záhorčice  
ČSCH  
ČZS  
Myslivecké sdružení  
Český svaz postižených Šumava  
Včelaři  
Kurs paličkování – nemá statut organizace 
Přírodovědný kroužek – není organizace 
 
 
3. Ekonomická činnost obyvatel 

Významní zaměstnavatelé v obci či regionu (název):  
Kovodružstvo Strážov 

 
V jakém odvětví jsou obyvatelé obce nejvíce zaměstnáni: 



 

 

 

kovovýroba 
 

4. Služby v obci 
Možnost ubytování, stravování a zábavy v obci:  

- počet restaurací s možností stravování:1 
- počet restaurací bez možnosti stravování:2 
- počet klubů či diskoték:0 

- počet hotelů:0 
- počet penzionů:2 

- počet turistických ubytoven:0 
- počet kempů:2 
- počet ubytování v soukromí:1 

 
 

Turistické zajímavosti a atraktivity, kulturní památky – movité i nemovité 
(popište, popř. uveďte odkaz na internetové stránky, kde je zajímavost či 
atraktivita popsána): kulturní památky - Kostel sv. Jiří-náměstí, socha sv. Jana 

Nepomuckého na podstavci-náměstí, pomník obětem světových válek-náměstí, 
stavba č.p. 185-zděná přízemní stavba krytá sedlovou střechou, dnes 

sklenářství, židovský hřbitov-za Kovodružstvem v lese,  turistické zajímavosti – 
překrásná vyhlídka na Strážov-nad místním hřbitovem, několik cyklostezek-které 

propojují Šumavu a navazují na cyklostezky do Bavorska, koupaliště s chatkami. 
 
Obchody (pouze u obcí do 1000 obyvatel):  

ano/ne , pokud ano, uveďte název 
 

Kulturní dění (uveďte pravidelné či jednorázové kulturní akce, které se v obci 
konají a kdo je pořádá):  Masopustní průvod-SDH Strážov a Město, 2x ročně 
pouť-Město a spolky, Pohádkový les-ZŠ družina, Pivní slavnosti, Dětský den na 

Opálce-SDH Opálka,  Opálecká pouť-SDH Opálka, setkání seniorů-Město, TJ 
Sokol, 2x ročně výlet seniorů-Město a senior klub, kulturní akce v knihovně, 

v MŠ, v ZŠ, v klubu seniorů – různé jednorázové kurzy,  dětské šibřinky-TJ 
Sokol, vítání občánků- Město, myslivecký ples-Myslivecké sdružení,  ples SDH 
Viteň-SDH Viteň, ples SDH Strážov-SDH Strážov, velikonoční pálka- TJ Sokol, 

vánoční pálka-TJ Sokol, zpívání u stromku-Město a občané Strážova a okolí. 
 

Společenská zařízení:  
- kulturní dům:     ano/ne  (počet zařízení: 1 )                                
- knihovna:     ano          (počet zařízení:1  )                               

veřejný internet:     ano/ne  (počet zařízení:1  )                                
- kino, divadlo:      ano/ne (počet zařízení: 1 )                                

- venkovní zázemí pro setkávání  
(např. amfiteátry):    ano/ne  (počet zařízení:0 ) 

- dům dětí:     ano/ne  (počet zařízení:0 )                                

- zařízení pro volnočasové aktivity    ne 
- pro mládež (kroužky, kluby,…):  ano/ne  (počet zařízení: 2  ) 

- jiná:      ano/ne  (počet zařízení: 0 ) 
 



 

 

 

Sportovní aktivity (uveďte pravidelné či jednorázové sportovní akce, které se 
v obci konají a kdo je pořádá): okrsková hasičská soutěž-SDH, Pošumavská 

hasičská liga-SDH, Železný hasič-SDH Strážov, Opálecký šach- SDH Opálka, 
Opálecká dáma- SDH Opálka, tenisový turnaj-TJ Sokol, volejbalový turnaj-TJ 

Sokol, velikonoční pálka- TJ Sokol, vánoční pálka-TJ Sokol, 
 
Sportoviště v obci:  

- sportovní hřiště:  ano (počet zařízení:3  )                                
kapacita: dostatečná/nedostatečná 

- dětská hřiště:     ano/ne  (počet zařízení: 1 )                               
     kapacita: dostatečná/nedostatečná 

- možnosti koupání:   ano  (počet zařízení:1  )                               

     popište jaké – přírodní koupaliště 
s ubytováním v chatkách 

(bazén – vnitřní/ venkovní, koupaliště,…):   
 
5. Infrastruktura v obcích 

Dopravní obslužnost (kvalita):  a) výborná     b) vyhovující     c) nevyhovující 
 

Dopravní obslužnost (druh): vlak/autobus 
 

Popište případné problémy s dopravní obslužností: Změnou provozovatele 
veřejné autobusové dopravy byly obnoveny víkendové i večerní spoje – spojení 
je dostačující.  

 
Místní komunikace - počet km: 35 km 

                  - stav:  a) výborné     b) vyhovující     c) nevyhovující 
 
Jsou v obci místa, kde je ohrožena bezpečnost chodců: ano/ne 

Pokud ano, popište, kde se úseky nacházejí a definujte problém: 
V okrajových částech Strážova a ve většině místních částí chybí chodníky, což 

v kombinaci se zvyšující se dopravou přináší nebezpečí ohrožení chodců. 
 
Jiné dopravně nebezpečné úseky: ano/ne 

Pokud ano, popište, kde se úseky nachází a definujte problém: 
Stavební charakter některých úseků místních komunikací v kombinaci se 

zvyšující intenzitou dopravy přináší kolizní stavy a větší nebezpečí nehod. 
 
 

Vodovod: ano/ne           stáří: prům. 30 let            Stav:  vyhovující                
  

Pokrytí území obce (připojené domácnosti) (100 %): 80 % 
 
Plynofikace: ano/ne      stáří: prům. 20 let              Stav:  vyhovující   

Pokrytí území obce (připojené domácnosti) (%): 30 % 
 

Kanalizace: dešťová/splašková  
Kanalizace: ano/ne        stáří:  prům. 20 let            Stav:  vyhovující, avšak 
potřeba připojit menší místní části                    



 

 

 

Pokrytí území obce (připojené domácnosti) (%): 30 % 
 

ČOV (ano/ne):        stáří: 13 let             Stav:  vyhovující                     
Má dostatečnou kapacitu pro potřeby obce: ano, avšak stáří 

ČOV povede v dohledné době ke zvýšení potřeby její rekonstrukce. 
 
 

6. Životní prostředí 
Vytápění objektů (odhadem v %) 

- uhlí:  30 % 
- dřevo: 30 %   
- elektřina: 5 % 

- plyn: 20 % 
- tepelné čerpadlo: 15 % 

- ostatní: 
 
Ekologické zátěže (např. nepovolené skládky, nevyužívané hospodářské objekty, 

apod.): nevyužívaný objekt bývalého JZD ve Strážově. 
 

Sběrné dvory: ano/ne 
 

Jak hodnotíte stav životního prostředí ve Vaší obci: Životní prostředí ve Strážově 
je velice dobré. Nejsou zde žádné velké firmy, které by znečisťovaly zdejší životní 
prostředí. Je zde v okolí mnoho zeleně a lesů. 

  
 

7. Sociální a zdravotní oblast 
 
Lékařská zařízení v obci a jaká: 

- Ordinace praktického lékaře pro dospělé:        ne (počet zařízení:0) 
- Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost: ne (počet zařízení:0)  

- Stomatologická ordinace:            ne  (počet zařízení:0)   
- Gynekologická ordinace:             ne (počet zařízení:0) 
- Jiné odborné ordinace (kožní, oční, alergologická,  

ORL, diabetologická, interní, atd.):          ne (počet zařízení:0)   
- Lékárna:              ne (počet zařízení:0) 

- Nemocnice:              ne (počet zařízení:0) 
 

 

Jaký největší problém (problémy) řešíte a co Vás ve Vaší obci nejvíce tíží 
v souvislosti se sociálními službami či nepříznivými životními situacemi občanů? 

Zásadním problémem je ukončení provozu všech ordinací lékařů (dětský, 
obvodní i zubní), což se i přes velkou snahu města nedaří obnovit. 
 

 
 

Je ve Vaší obci nějaké z následujících zařízení: 
- Ústav sociální péče pro dospělé:   ne (počet zařízení: 0)    
- Ústav sociální péče pro mládež:  ne (počet zařízení: 0)     



 

 

 

- Dům s pečovatelskou službou:   ne (počet zařízení: 0)     
- Domov pro seniory:     ne (počet zařízení: 0)    

- Denní či týdenní stacionář:   ne (počet zařízení: 0)   
- Jiné (uveďte jaké):    ne (počet zařízení: 0)   

 
 
Počet bytů ve vlastnictví obce celkem (k 31.12.2021): 16 

 - z toho sociálních bytů - 0 
 - z toho bezbariérových bytů - 0 

Počet obyvatel v sociálních bytech (k 31.12.2021): 
Počet obyvatel v bezbariérových bytech (k 31.12.2021): 
Počet žádostí o obecní byt (k 31.12.2021): 

z toho o sociální byt: 
z toho o bezbariérový byt: 

 
 
8. Strategické dokumenty obce 

Strategický plán (ano/ne):         platnost do                            rok poslední 
aktualizace: 2012 

 
Je strategický plán obce zveřejněn na webových stránkách obce: (ano/ne) 

 
9. Záměry obce na období 2021 – 2027 
Napište, prosím, do níže uvedených tabulek záměry/projekty, které by chtěla 

Vaše obec realizovat v období 2021 – 2027: 
 

 
  
Školství  

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

Obnova vybavení 
ŠJ 

2022 Město 1,5 mil. Kč 

    

    

    

 
Zaměstnanost, podnikání  

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

    

    

    

    

 
Služby v obci  

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

    

    

 
Infrastruktura a veřejná prostranství 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

Dokončení 
stavební úpravy 

radnice 

2021 Město  8 mil. Kč 

Technická 

infrastruktura pro 
RD 

2021 Město 18 mil. Kč 

Rekonstrukce 
mostu a křižovatky 

2024 Kraj 20 mil. Kč 

    

 

Životní prostředí 

název 

záměru/projektu 

předpokládaný 

rok realizace 

nositel 

projektu/záměru 

předpokládané 

náklady 

Předčištění ČOV 2021 
 

Město 1,5 mil. Kč 
 

Naučná stezka 2022 
 

Město 0,5 mil. Kč 

Rekonstrukce 
kanalizace k Vitni 

2023 Město 6 mil. Kč 

    

 



 

 

 

Společenská zařízení 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

Stavební úpravy 
radnice a zřízení 
muzea v podkroví 

 
2013-14 

 
Regionální 
operační program 

 
9 mil. Kč 

Pokračování 
rekonstrukce 

objektů na 
koupališti 

 
2013-15 

 
LEADER, Plzeňský 

kraj 

 
0,7 mil. Kč 

    

    

 
Sociální oblast 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

    

    

    

    

 

Jiné 

název 

záměru/projektu 

předpokládaný 

rok realizace 

nositel 

projektu/záměru 

předpokládané 

náklady 

Výstavba zázemí 

na hasičském 
cvičišti ve 

Strážově 

 

2013-14 

 

Leader-MAS 
Ekoregion Úhlava 

 

0,5 mil. Kč 

Zřízení zázemí pro 

místní 
hospodářství 

 

2013-15 

 

Plzeňský kraj 

 

2 mil. Kč 

    

    

 
 

  



 

 

 

1. Údaje o obci 
Název obce: Klenová  

 
 

2. Školství 
- MŠ:    ne  (počet zařízení:  0)  
- ZŠ 1. stupeň:   ne   (počet zařízení: 0 ) 

- ZŠ 1. – 9. ročník:  ne  (počet zařízení: 0 )         
- SŠ:    ne  (zaměření SŠ:    ) 

      (počet zařízení: 0 )         
- SOU:    ne  (zaměření SOU: ) 
      (počet zařízení:  0)         

- ZUŠ:    ne (počet zařízení: 0 ) 
 

 
Uvažujete o rozšíření kapacity některého z výše uvedených vzdělávacích zařízení: 
ne 

 
 

Je ohrožena existence některé školy ve Vaší obci: ano/ne       
(pokud ano, uveďte důvod):  

-------- 
 
Působí v obci mimoškolní organizace zabývající se volnočasovými či vzdělávacími 

aktivitami mládeže? Pokud ano, tak uveďte jejich název: 
 

SDH Klenová  
 
3. Ekonomická činnost obyvatel 

Významní zaměstnavatelé v obci či regionu (název):  
 

V jakém odvětví jsou obyvatelé obce nejvíce zaměstnáni: služby, průmysl 



 

 

 

4. Služby v obci 
Možnost ubytování, stravování a zábavy v obci:  

- počet restaurací s možností stravování: 1 
- počet restaurací bez možnosti stravování:0 

- počet klubů či diskoték:0 
- počet hotelů:0 
- počet penzionů:0 

- počet turistických ubytoven:0 
- počet kempů:0 

- počet ubytování v soukromí:0 
 
 

Turistické zajímavosti a atraktivity, kulturní památky – movité i nemovité 
(popište, popř. uveďte odkaz na internetové stránky, kde je zajímavost či 

atraktivita popsána): 
 
Hrad, zámek, galerie Klenová 

 
Obchody (pouze u obcí do 1000 obyvatel):  

 ne , pokud ano, uveďte název 
 

Kulturní dění (uveďte pravidelné či jednorázové kulturní akce, které se v obci 
konají a kdo je pořádá):  

- Setkání seniorů s doprovod.programem-pořádá OU Klenová, 

- pouťová veselice-SDH Klenová,  
- divadelní představeni SDH Klenová 

-  stavění máje – SDH Klenová 
- Zahájení adventu-rozsvícení vánoč. Stromu, vánoční koncert –OÚ 

Klenová + SDH Klenová. 

 
Společenská zařízení:  

- kulturní dům:     ano   (počet zařízení: 1 )   
- Společenské místnosti v multifunkční budově HZ.                              
- knihovna:     ne   (počet zařízení: )                               

veřejný internet:     ne  (počet zařízení:  )                                
- kino, divadlo:       ne  (počet zařízení:  )                                

- venkovní zázemí pro setkávání  
(např. amfiteátry):    ano   (počet zařízení:1 ) 

- dům dětí:     ne  (počet zařízení:  )                                

- zařízení pro volnočasové aktivity  
- pro mládež (kroužky, kluby,…):  ne  (počet zařízení:  ) 

- jiná:      ano  (počet zařízení: 1 ) 
Kroužek Mladých hasičů 

Sportovní aktivity (uveďte pravidelné či jednorázové sportovní akce, které se 

v obci konají a kdo je pořádá): Hasičská soutěž. 
 

Sportoviště v obci:  
- sportovní hřiště:   ne  (počet zařízení:  )                                

kapacita: dostatečná/nedostatečná 



 

 

 

- dětská hřiště:      ano  (počet zařízení:1  )                               
     kapacita: dostatečná/nedostatečná 

- možnosti koupání:    ne  (počet zařízení:  )                               
     popište jaké  

(bazén – vnitřní/ venkovní, koupaliště,…):   
 
5. Infrastruktura v obcích 

Dopravní obslužnost (kvalita):   b) vyhovující       
Dopravní obslužnost (druh):  /autobus 

 
Popište případné problémy s dopravní obslužností:žádné 
 

Místní komunikace - počet km: 5 
                  - stav:        b) vyhovující       

 
Jsou v obci místa, kde je ohrožena bezpečnost chodců: ano  
Pokud ano, popište, kde se úseky nacházejí a definujte problém: 

U komunikací nejsou chodníky 
Jiné dopravně nebezpečné úseky: ne 

Pokud ano, popište, kde se úseky nachází a definujte problém:  
 

 
Vodovod:  ne           stáří:             Stav:                     

Pokrytí území obce (připojené domácnosti) (%):  

 
Plynofikace:  ne      stáří:               Stav:    

Pokrytí území obce (připojené domácnosti) (%): 
 
Kanalizace: dešťová   stáří:  40 let            Stav:  nevyhovující                    

Pokrytí území obce (připojené domácnosti) (%):80 
 

Kanalizace splašková: ne        stáří:              Stav:                       
Pokrytí území obce (připojené domácnosti) (%): 

 

ČOV:  ne        stáří:              Stav:                       
Má dostatečnou kapacitu pro potřeby obce:  

 
 
6. Životní prostředí 

Vytápění objektů (odhadem v %) 
- uhlí: 80  

- dřevo: 18   
- elektřina:  
- plyn:  

- tepelné čerpadlo: 2 
- ostatní: 

 
Ekologické zátěže (např. nepovolené skládky, nevyužívané hospodářské objekty, 
apod.): ne 



 

 

 

 
Sběrné dvory:  ne 

 
Jak hodnotíte stav životního prostředí ve Vaší obci: dobrý 

7. Sociální a zdravotní oblast 
 
Lékařská zařízení v obci a jaká: 

- Ordinace praktického lékaře pro dospělé:         ne (počet zařízení: ) 
- Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost:  ne (počet zařízení: )  

- Stomatologická ordinace:             ne (počet zařízení: )  
- Gynekologická ordinace:            ne (počet zařízení: ) 
- Jiné odborné ordinace (kožní, oční, alergologická,  

ORL, diabetologická, interní, atd.):          ne (počet zařízení: )   
- Lékárna:              ne (počet zařízení: ) 

- Nemocnice:              ne (počet zařízení: ) 
 

Nejbližší dosažitelnost: 

-2km- Janovice nad Úhlavou(praktický lékař),ostatní do 10km Město 
Klatovy. 

 
Jaký největší problém (problémy) řešíte a co Vás ve Vaší obci nejvíce tíží 

v souvislosti se sociálními službami či nepříznivými životními situacemi občanů? 
Žádný 
 

 
Je ve Vaší obci nějaké z následujících zařízení: 

- Ústav sociální péče pro dospělé:   ne (počet zařízení: 0)    
- Ústav sociální péče pro mládež:  ne (počet zařízení: 0)     
- Dům s pečovatelskou službou:   ne (počet zařízení: 0)     

- Domov pro seniory:     ne (počet zařízení: 0)    
- Denní či týdenní stacionář:           ne (počet zařízení: 0)   

- Jiné (uveďte jaké):            ne (počet zařízení: 0)   
 

 

Počet bytů ve vlastnictví obce celkem (k 31.12.2019): 0 
 - z toho sociálních bytů 

 - z toho bezbariérových bytů 
Počet obyvatel v sociálních bytech (k 31.12.2019):0 
Počet obyvatel v bezbariérových bytech (k 31.12.2019):0 

Počet žádostí o obecní byt (k 31.12.2019):0 
z toho o sociální byt:0 

z toho o bezbariérový byt:0 
 
 

8. Strategické dokumenty obce 
Strategický plán ano:         platnost do   2028                         rok poslední 

aktualizace:2019 
 
Je strategický plán obce zveřejněn na webových stránkách obce: ano 



 

 

 

 
 

9. Záměry obce na období 2021 – 2027 
Napište, prosím, do níže uvedených tabulek záměry/projekty, které by chtěla 

Vaše obec realizovat v období 2021 – 2027: 
  
Školství  

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

    

    

    

    

 

Zaměstnanost, podnikání  

název 

záměru/projektu 

předpokládaný 

rok realizace 

nositel 

projektu/záměru 

předpokládané 

náklady 

    

    

    

    

 
Služby v obci 

název 

záměru/projektu 

předpokládaný 

rok realizace 

nositel 

projektu/záměru 

předpokládané 

náklady 

    

    

    

    

 
Infrastruktura a veřejná prostranství 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

Kanalizace,vodovod 2021-2023 Obec Klenová 33mil. 

Dostavba 

vodovodu 

2024 Obec Klenová 9 mil 

    

    

 

Životní prostředí 

název 

záměru/projektu 

předpokládaný 

rok realizace 

nositel 

projektu/záměru 

předpokládané 

náklady 

    

    

    

    

 



 

 

 

Společenská zařízení 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

    

    

    

    

 
Sociální oblast 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

    

    

    

    

 

Jiné 

název 

záměru/projektu 

předpokládaný 

rok realizace 

nositel 

projektu/záměru 

předpokládané 

náklady 

    

    

    

    

 
 
  



 

 

 

1. Údaje o obci 
Název obce: Prášily 

 
 

2. Školství 
- MŠ:    ne  (počet zařízení:  )  
- ZŠ 1. stupeň:   ne   (počet zařízení:  ) 

- ZŠ 1. – 9. ročník:  ne  (počet zařízení:  )         
- SŠ:    ne  (zaměření SŠ:    ) 

      (počet zařízení:  )         
- SOU:    ne  (zaměření SOU: ) 
      (počet zařízení:  )         

- ZUŠ:    ne (počet zařízení:  ) 
 

 
Uvažujete o rozšíření kapacity některého z výše uvedených vzdělávacích zařízení: 
ne 

 
 

Je ohrožena existence některé školy ve Vaší obci: ano/ne       
(pokud ano, uveďte důvod):  

 
 
Působí v obci mimoškolní organizace zabývající se volnočasovými či vzdělávacími 

aktivitami mládeže? Pokud ano, tak uveďte jejich název: 
 

 
 
3. Ekonomická činnost obyvatel 

Významní zaměstnavatelé v obci či regionu (název):NP Šumava  
 

 
V jakém odvětví jsou obyvatelé obce nejvíce zaměstnáni: státní zaměstnanci, 
pendleři, služby 



 

 

 

4. Služby v obci 
Možnost ubytování, stravování a zábavy v obci:  

- počet restaurací s možností stravování:4 
- počet restaurací bez možnosti stravování: 

- počet klubů či diskoték: 
- počet hotelů:0 
- počet penzionů:7 

- počet turistických ubytoven:2 
- počet kempů:1x tábořiště 

- počet ubytování v soukromí:8 
 
 

Turistické zajímavosti a atraktivity, kulturní památky – movité i nemovité 
(popište, popř. uveďte odkaz na internetové stránky, kde je zajímavost či 

atraktivita popsána): Šumava net 
 
Obchody (pouze u obcí do 1000 obyvatel):  

ano/ , pokud ano, uveďte název :Smíšené zboží Pampeliška 
                                                Potraviny 

                                                      
 

Kulturní dění (uveďte pravidelné či jednorázové kulturní akce, které se v obci 
konají a kdo je pořádá): Stavění a kácení máje (obec) 
                                    Pouť sv. Prokopa (obec) 

                                    Mikuláš (obec)  
                                    Rozsvěcení ván. Stromu (občané) 

 
Společenská zařízení:  

- kulturní dům:     ne  (počet zařízení:  )                                

- knihovna:     ne  (počet zařízení:  )                               
veřejný internet:     ano  (počet zařízení:  1x)                                

- kino, divadlo:      ne  (počet zařízení:  )                                
- venkovní zázemí pro setkávání  

(např. amfiteátry):    ne  (počet zařízení: ) 

- dům dětí:     ne  (počet zařízení:  )                                
- zařízení pro volnočasové aktivity  

- pro mládež (kroužky, kluby,…):  ne  (počet zařízení:  ) 
- jiná:      ne  (počet zařízení:  ) 

 

Sportovní aktivity (uveďte pravidelné či jednorázové sportovní akce, které se 
v obci konají a kdo je pořádá): 

 
Sportoviště v obci:  

- sportovní hřiště                   ano    ( počet zařízení: 1x soukromé)                               

kapacita: nedostatečná 
- dětská hřiště:     ano  (počet zařízení: 1 x soukromé)                               

     kapacita: dostatečná 
- možnosti koupání:   ano (počet zařízení:  )                               

     popište jaké  



 

 

 

bazén – vnitřní: (počet zařízení: 1x soukromé) 
   

 
5. Infrastruktura v obcích 

Dopravní obslužnost (kvalita):       c) vyhovující 
 
Dopravní obslužnost (druh):autobus 

 
Popište případné problémy s dopravní obslužností: 

 
Místní komunikace - počet km: 1,5   

                  - stav:       c) vyhovující 

 
Jsou v obci místa, kde je ohrožena bezpečnost chodců: ne 

Pokud ano, popište, kde se úseky nacházejí a definujte problém: 
 
Jiné dopravně nebezpečné úseky: ne 

Pokud ano, popište, kde se úseky nachází a definujte problém:  
 

 
Vodovod: ano           stáří:      40       Stav: vyhovující                     

Pokrytí území obce (připojené domácnosti) (%):80  
 
Plynofikace: ne      stáří:               Stav:    

Pokrytí území obce (připojené domácnosti) (%): 
 

Kanalizace: splašková 
Kanalizace: ano        stáří: 25              Stav: vyhovující                      

Pokrytí území obce (připojené domácnosti) (%):95 

 
ČOV (ano):        stáří: 10             Stav: vyhovující                       

Má dostatečnou kapacitu pro potřeby obce: Ano 
 
 

6. Životní prostředí 
Vytápění objektů (odhadem v %) 

- uhlí:  15 
- dřevo:   60 
- elektřina: 10 

- plyn: 10 
- tepelné čerpadlo:5  

- ostatní: 
 
Ekologické zátěže (např. nepovolené skládky, nevyužívané hospodářské objekty, 

apod.): NE 
 

Sběrné dvory: ne 
 
Jak hodnotíte stav životního prostředí ve Vaší obci: výborný 



 

 

 

 
 

7. Sociální a zdravotní oblast 
 

Lékařská zařízení v obci a jaká: 
- Ordinace praktického lékaře pro dospělé:        ne (počet zařízení: ) 
- Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost: ne (počet zařízení: )  

- Stomatologická ordinace:            ne (počet zařízení: )  
- Gynekologická ordinace:            ne (počet zařízení: ) 

- Jiné odborné ordinace (kožní, oční, alergologická,  
ORL, diabetologická, interní, atd.):          ne (počet zařízení: )   

- Lékárna:              ne (počet zařízení: ) 

- Nemocnice:              ne (počet zařízení: ) 
 

 
Jaký největší problém (problémy) řešíte a co Vás ve Vaší obci nejvíce tíží 
v souvislosti se sociálními službami či nepříznivými životními situacemi občanů? 

 
 

 
Je ve Vaší obci nějaké z následujících zařízení: 

- Ústav sociální péče pro dospělé:   ne (počet zařízení: )    
- Ústav sociální péče pro mládež:  ne (počet zařízení: )     
- Dům s pečovatelskou službou:   ne (počet zařízení: )     

- Domov pro seniory:     ne (počet zařízení: )    
- Denní či týdenní stacionář:   ne (počet zařízení: )   

- Jiné (uveďte jaké):    ne (počet zařízení: )   
 

 

Počet bytů ve vlastnictví obce celkem (k 31.12.2019):5 
 - z toho sociálních bytů 0 

 - z toho bezbariérových bytů 0 
Počet obyvatel v sociálních bytech (k 31.12.2019): 
Počet obyvatel v bezbariérových bytech (k 31.12.2019): 

Počet žádostí o obecní byt (k 31.12.2019): 2 
z toho o sociální byt: 0 

z toho o bezbariérový byt: 0 
 
 

8. Strategické dokumenty obce 
Strategický plán (ne):         platnost do                            rok poslední 

aktualizace: 
 
Je strategický plán obce zveřejněn na webových stránkách obce: (ano/ne) 

 
9. Záměry obce na období 2021 – 2027 

Napište, prosím, do níže uvedených tabulek záměry/projekty, které by chtěla 
Vaše obec realizovat v období 2021 – 2027:Většinu projektů máme dotačně 
pokryto, proto píši jen ty , u kterých jsme ještě na dotace nedosáhli. 



 

 

 

  
Školství  

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

    

    

    

    

 

Zaměstnanost, podnikání  

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

    

    

    

    

 

Služby v obci 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

Předpokládané 
náklady 

    

    

    

    

 

Infrastruktura a veřejná prostranství 

název 

záměru/projektu 

předpokládaný 

rok realizace 

nositel 

projektu/záměru 

předpokládané 

náklady 

Adaptace panské 

stodoly v Prášilech 

2021-25 Obec Prášily 3 000 000 

Odstranění 

havarijního stavu 
kanalizace v 

Prášilech 

2022 Obec Prášily 3 000 000 

    

    

 

Životní prostředí 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

    

    

    

    

 



 

 

 

Společenská zařízení 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

    

    

    

    

 

Sociální oblast 

název 

záměru/projektu 

předpokládaný 

rok realizace 

nositel 

projektu/záměru 

předpokládané 

náklady 

    

    

    

    

 

Jiné 

název 

záměru/projektu 

předpokládaný 

rok realizace 

nositel 

projektu/záměru 

předpokládané 

náklady 

    

    

    

    

 

 

  



 

 

 

1. Údaje o obci 
Název obce: Chudenín 
 
 

2. Školství 
- MŠ:    ano (počet zařízení: 1 ) 
- ZŠ 1. stupeň:   ano (počet zařízení: 1 ) 
- ZŠ 1. – 9. ročník:  ne  (počet zařízení: 0 )         
- SŠ:    ne  (zaměření SŠ:    ) 

      (počet zařízení: 0 )         
- SOU:    ne  (zaměření SOU: ) 
      (počet zařízení: 0 )         
- ZUŠ:    ne (počet zařízení: 0 ) 

 

 
Uvažujete o rozšíření kapacity některého z výše uvedených vzdělávacích zařízení: 
ne 
 
 

Je ohrožena existence některé školy ve Vaší obci: ano       
(pokud ano, uveďte důvod): Z důvodu malého počtu narozených dětí je ohrožena 

existence ZŠ 1. stupeň 
 
Působí v obci mimoškolní organizace zabývající se volnočasovými či vzdělávacími 

aktivitami mládeže? Pokud ano, tak uveďte jejich název: 
 

SDH Chudenín 
SDH Skelná Huť 
SDH Hadrava 

 
3. Ekonomická činnost obyvatel 

Významní zaměstnavatelé v obci či regionu (název): 
 
 

V jakém odvětví jsou obyvatelé obce nejvíce zaměstnáni: Služby,školství, 
zemědělství, lesnictví, průmyslové a stavební firmy Nýrsko, Klatovy apod. Část 

obyvatel dojíždí do Bavorska. 



 

 

 

4. Služby v obci 
Možnost ubytování, stravování a zábavy v obci: 

- počet restaurací s možností stravování: 1 
- počet restaurací bez možnosti stravování: 0 
- počet klubů či diskoték:0 
- počet hotelů:0 
- počet penzionů:3 
- počet turistických ubytoven:0 
- počet kempů:0 
- počet ubytování v soukromí:1 

              -   počet ubytoven : 1 
 

Turistické zajímavosti a atraktivity, kulturní památky – movité i nemovité 
(popište, popř. uveďte odkaz na internetové stránky, kde je zajímavost či 

atraktivita popsána): 
Přírodní výtvor sv. Bernar na Liščí, přírodní výtvor u Radošína / Svatá Kateřina /. 
Chráněná lípa Chudenín, Hadrava. Kapličky – Medvědí kaple na Liščí, Chudenín, 

Skelná Huť. Kostely – Hadrava , Uhliště. Křížová cesta Skelná Huť, 19 ks křížů 
v celé obci 
 
Obchody (pouze u obcí do 1000 obyvatel): 

ne 
 
Kulturní dění (uveďte pravidelné či jednorázové kulturní akce, které se v obci 

konají a kdo je pořádá): 
SDH Skelná Huť – pouťovou zábavu, silvestrovskou zábavu, hasičský ples, dětský 

maškarní ples, masopustní průvod obcí, stavění májky, den dětí, den žen, setkání 
harmonikářů. 
SDH Chudenín – hasičský ples a pouťovou zábavu, zabijačkové hody, Jízdu sv. 

Linharta v Uhlišti, zájezdy, stavění májky a vánočního stromku.   
SDH Hadrava – stavění májky,pohádkový les pro děti, účast v hasičské lize. 

 
Společenská zařízení: 

- kulturní dům:     ano   1  (počet zařízení:  )                                
- knihovna:     ano   1        (počet zařízení:  )                               

veřejný internet:     ano   1 OÚ  (počet zařízení:  )                                
- kino, divadlo:      ne  (počet zařízení:  )                                
- venkovní zázemí pro setkávání 

(např. amfiteátry):    ne  (počet zařízení: ) 
- dům dětí:     ne  (počet zařízení:  )                                
- zařízení pro volnočasové aktivity 

- pro mládež (kroužky, kluby,…):  ne  (počet zařízení:  ) 
- jiná:      ne  (počet zařízení:  ) 

 

Sportovní aktivity (uveďte pravidelné či jednorázové sportovní akce, které se 
v obci konají a kdo je pořádá): 

SDH Skelná Huť – turnaj ve stolním tenise, turnaj v nohejbalu 
 
Sportoviště v obci: 



 

 

 

- sportovní hřiště:   ne  (počet zařízení:  )                                
kapacita: dostatečná/nedostatečná 

- dětská hřiště:     ano          1 (počet zařízení:  )                               
     kapacita:  nedostatečná 

- možnosti koupání:   ano  (počet zařízení:  )                               
     rybník 8 ha – koupání na vlastní nebezpečí 

(bazén – vnitřní/ venkovní, koupaliště,…):   

 
5. Infrastruktura v obcích 

Dopravní obslužnost (kvalita):       c) nevyhovující 
 
Dopravní obslužnost (druh): autobus 
 
Popište případné problémy s dopravní obslužností: nedostatečný počet linek 
 
Místní komunikace - počet km: 20 

                  - stav:       b) vyhovující      
 
Jsou v obci místa, kde je ohrožena bezpečnost chodců: ano 
Pokud ano, popište, kde se úseky nacházejí a definujte problém: Skelná Huť, 
Uhliště, Svatá Kateřina – absence značených přechodů pro chodce. 
 
Jiné dopravně nebezpečné úseky: ne 
Pokud ano, popište, kde se úseky nachází a definujte problém: 
 
 

Vodovod: ano           stáří: 20 – 100 let            Stav:   uspokojivý                
  

Pokrytí území obce (připojené domácnosti) (91%): 
 

Plynofikace: ano - částečná      stáří: 20 let              Stav: dobrý   
Pokrytí území obce (připojené domácnosti) (25%): 

                            Jen Skelná Huť 
 
Kanalizace: dešťová ano   80% pokrytí území 

 
Kanalizace: splašková ano       stáří: 25       Stav:   dobrý             

Pokrytí území obce (připojené domácnosti) (40 %): 
 
ČOV (ano):           stáří:  25 let            Stav:    uspokojivý   
                            ČOV je jen pro Chudenín s dostatečnou kapacitou                
 

6. Životní prostředí 
Vytápění objektů (odhadem v %) 

- uhlí:                        63 
- dřevo:                     20 
- elektřina:                   5 
- plyn:                        10 
- tepelné čerpadlo:       1 



 

 

 

- ostatní:                     1 
 

Ekologické zátěže (např. nepovolené skládky, nevyužívané hospodářské objekty, 
apod.): 

 
Sběrné dvory: ne 
 

Jak hodnotíte stav životního prostředí ve Vaší obci: 
Nebýt  jedinců kteří spalují  vše co mají po ruce – plasty, hadry a podobný 

domovní odpad, bylo by prostředí výborné. 
 
7. Sociální a zdravotní oblast 

 
Lékařská zařízení v obci a jaká: 

- Ordinace praktického lékaře pro dospělé:        ne (počet zařízení: 0) 
- Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost: ne (počet zařízení:0 ) 
- Stomatologická ordinace:            ne (počet zařízení: 0) 
- Gynekologická ordinace:            ne (počet zařízení:0 ) 
- Jiné odborné ordinace (kožní, oční, alergologická, 

ORL, diabetologická, interní, atd.):          ne (počet zařízení:0 )   
- Lékárna:              ne (počet zařízení:0 ) 
- Nemocnice:              ne (počet zařízení: 0) 
 

 

Jaký největší problém (problémy) řešíte a co Vás ve Vaší obci nejvíce tíží 
v souvislosti se sociálními službami či nepříznivými životními situacemi občanů? 

 
Největší problém je soustředění sociálně potřebných/ problémových / občanů 
v soukromé ubytovně Chudenín 33 a bytech v majetku fyzických osob Chudenín 

50 a 59. Štědrá sociální politika státu a příspěvků na bydlení je příčinou. Obec 
může jen nečinně přihlížet. 

 
 
Je ve Vaší obci nějaké z následujících zařízení: 

- Ústav sociální péče pro dospělé:   ne (počet zařízení:0 )    
- Ústav sociální péče pro mládež:  ne (počet zařízení:0 )    
- Dům s pečovatelskou službou:   ne (počet zařízení:0 )    
- Domov pro seniory:     ne (počet zařízení:0 )    
- Denní či týdenní stacionář:   ne (počet zařízení:0 )   
- Jiné (uveďte jaké):    ne (počet zařízení: 0)   
 

 
Počet bytů ve vlastnictví obce celkem (k 31.12.2019): 9 
 - z toho sociálních bytů 0 
 - z toho bezbariérových bytů 0 
Počet obyvatel v sociálních bytech (k 31.12.2019): 0 
Počet obyvatel v bezbariérových bytech (k 31.12.2019):0 
Počet žádostí o obecní byt (k 31.12.2019):5 
z toho o sociální byt:0 



 

 

 

z toho o bezbariérový byt:0 
 

 
8. Strategické dokumenty obce 

Strategický plán (ano):         platnost do                            rok poslední 
aktualizace:15.03.2012  Program rozvoje obce na období 2012 - 2030 
 

Je strategický plán obce zveřejněn na webových stránkách obce: (ano) 
 

 
 
 

9. Záměry obce na období 2021 – 2027 
Napište, prosím, do níže uvedených tabulek záměry/projekty, které by chtěla 

Vaše obec realizovat v období 2021 – 2027: 
  
Školství 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

Oprava střechy ZŠ 2015 obec 1 mil. 

Rekonstrukce 
dětského hřiště ZŠ 
Chudenín 

2021- 2023 Obec /žádost na  
MMR 

2 mil 

    

    

 

Zaměstnanost, podnikání 

název 

záměru/projektu 

předpokládaný 

rok realizace 

nositel 

projektu/záměru 

předpokládané 

náklady 

    

    

    

    

 

Služby v obci 

název 

záměru/projektu 

předpokládaný 

rok realizace 

nositel 

projektu/záměru 

předpokládané 

náklady 

    

    

    

    

 
Infrastruktura a veřejná prostranství 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

Oprava cesty a 
mostu Chudenín 
Skelná Huť 

2024-27 obec 3.5 mil 



 

 

 

Oprava cesty Fleky 

(devítková) 

2025 obec 3 mil 

Oprava MK Uhliště 

k ČOV 

2023 obec 1,7 mil 

    

 
Životní prostředí 

název 
záměru/projekt
u 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

Převod pozemků 
od SPÚ bývalý 

statek. Vytvoření 
obytné a 

volnočasové a 
přírodní zony 

2025( dle ÚP 
obce) 

Obec – rozšíření 
obce a nabídnout 

lidem zajímavé 
bydlení v souladu s 

přírodou 

5 mil 

Ovocný les 
k.ú.Fleky 

2026 Obec,SPÚ 2 mil 

Zadržování vody v 
krajině ,tůně ,mok
řady 

2027 Obec- rozšíření 
toku Chodská 
úhlava na obecním 

pozemku KN 1314 
a 1314/1 v k.ú. 

Chudenín tam kde 
bylo původní 
koryto toku 

3 mil 

Kanalizace Uhliště 2018-2020 obec 15 mil. 

Rekonstrukce 
stávající ČOV 
Chudenín 

2024 obec   3 mil. 

Dostavění kanalizace v Chudeníně          2026 obec           5 mil 
 Využití stávajících vodojemů z roku 1936 pro obce Liščí,kde dochází k 

obnově vesnice a na Flekách kde je nevyužitý fonkční vodojem  10 mil, 
realizace 2024 



 

 

 

Společenská zařízení 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

Multifunkční dům 
Hadrava 

2021-2023 obec 10 mil 

Rekonstrukce 
technického 
zázemí hasiči 

Skelná huť 

2021-2023 obec 5,5 mil 

 Obnova kostela 

Svatá Kateřina a 
Červené Dřevo 

2027 Obec, církev 20 mil 

    

 

Sociální oblast 

název 

záměru/projektu 

předpokládaný 

rok realizace 

nositel 

projektu/záměru 

předpokládané 

náklady 

Viz, jiné    

    

    

    

 

Jiné 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

Rekonstrukce 
bytového 

domu(parlament v 
Chudeníně) 

2026-2027 Obec- bydlení pro 
rodiny a ubytování 

pro seniory  a 
obchod 

25 mil 

Fotbalové hřiště 2024-2027 Obec,soukromý 
sektor- nákup 
pozemku a 

výstavba, obec v 
restitucích o hřiště  

přišla !!!! 

5 mil 

    

    

 

 
  



 

 

 

1. Údaje o obci 
Název obce: Hamry 

 
 

2. Školství 
- MŠ:    ne  (počet zařízení: 0 )  
- ZŠ 1. stupeň:   ne   (počet zařízení: 0 ) 

- ZŠ 1. – 9. ročník:  ne  (počet zařízení: 0)         
- SŠ:    ne  (zaměření SŠ:    ) 

      (počet zařízení: 0  )         
- SOU:    ne  (zaměření SOU: ) 
      (počet zařízení:  0)         

- ZUŠ:    ne (počet zařízení:  0) 
 

 
Uvažujete o rozšíření kapacity některého z výše uvedených vzdělávacích zařízení: 
ano/ne 

ne 
 

Je ohrožena existence některé školy ve Vaší obci: ano/ne       
(pokud ano, uveďte důvod):  

ne 
 
Působí v obci mimoškolní organizace zabývající se volnočasovými či vzdělávacími 

aktivitami mládeže? Pokud ano, tak uveďte jejich název: 
 

 
Sportovní klub Hamry, z.s. 
 
3. Ekonomická činnost obyvatel 

Významní zaměstnavatelé v obci či regionu (název):  
 
 

V jakém odvětví jsou obyvatelé obce nejvíce zaměstnáni: 
Cestovní ruch 



 

 

 

4. Služby v obci 
Možnost ubytování, stravování a zábavy v obci:  

- počet restaurací s možností stravování: 3 
- počet restaurací bez možnosti stravování: 

- počet klubů či diskoték:0 
- počet hotelů:2 
- počet penzionů:10 

- počet turistických ubytoven:0 
- počet kempů:0 

- počet ubytování v soukromí: 
 
 

Turistické zajímavosti a atraktivity, kulturní památky – movité i nemovité 
(popište, popř. uveďte odkaz na internetové stránky, kde je zajímavost či 

atraktivita popsána): 
 

Vodopád Bílá Strž 
Z obce je přístupný nejvyšší šumavský vodopád Bílá strž /výška 13m/, který je součástí Národní 

přírodní rezervace. Bílý potok zde tvoří mnoho vodopádů a peřejí, padá dále hamerským údolím 

a vlévá se do řeky Úhlavy. 

Na stráních nad řečištěm se dochovaly zbytky původního horského lesa, který má pralesovitý 

ráz. Nejstarší porosty dosahují věku 220 až 240 let a zachovaly se právě v okolí vodopádu. 

Jsou tvořeny převážně smrkem (některé exempláře dosahují průměru 95 cm ve výčetní 

výšce), jedlí a jeřábem. Buk se vyskytuje jen řídce, hojnější je pouze na svahu nad levým 

břehem Bílého potoka pod úrovní 900 m n. m. V roce 1972 zde byla vyhlášena Národní 

přírodní rezervace Bílá Strž, která zaujímá rozlohu 79,02 ha a je v nadmořské výšce 735 –

1086 m. 
 
Naučná stezka Úhlavským luhem  
Měří 4 km a zpřístupňuje přírodní partie říční nivy na pravém břehu Úhlavy. Je určena pouze 

pro pěší návštěvníky.  

Nástupní místo je v Hamrech v oblasti Kollerova kostela.  Zde návštěvníci najdou velký 

vstupní stojan s přehlednou mapkou. Stavba stezky souvisí s vyhlášením Přírodní rezervace 

Úhlavský luh. Rezervace byla vyhlášena 1.12.2003 na rozloze 50,21 hektaru. Tvoří ji 

samovolně vzniklé lesy v dříve zemědělsky obdělávané nivě Úhlavy nad nýrskou přehradní 

nádrží. Díky dlouhodobému ponechání území bez hospodaření tu vznikly jedinečné biotopy s 

řadou chráněných rostlin a živočichů.Stezka má pět zastavení s seznamuje návštěvníky s 

řekou Úhlavou, informacemi o její délce, pramenech a hydrologii. A samozřejmě o  samotné 

rezervaci. Jsou tu například informace o tom, jak samovolně vznikají lesy na opuštěných 

zemědělských půdách. Na poslední infotabuli se návštěvník dozví o osídlení tohoto území a o 

změnách v krajině za poslední století. Přes mokřiny vedou čtyři poválkové chodníky.  

 
 
 
 
Kostel Panny Marie Bolestné 
Na vyvýšenině v obci stojí kostel Panny Marie Bolestné, zvaný též Kollerův. Vznikl z kaple  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Prales
http://cs.wikipedia.org/wiki/Smrk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jedle
http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%99%C3%A1b_%28strom%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/1972
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A1_Str%C5%BE


 

 

 

ve středu rozptýlené osady, vysvěcen byl v roce 1774. Po válce byl zdevastován, znovu opraven 

a vysvěcen byl v roce 1993. Je národní kulturní památkou.  

Ke kostelu vede pěší stezka s osmi zastaveními „Společné cesty Panny Marie s Ježíškem“.  

Do původních žulových kamenů z bývalé křížové cesty byly osazeny keramické plastiky od 

klatovského keramika Gustava Fifky, vyjadřující sedm bolestí Panny Marie. Další 4 plastiky 

zdobí prostory kostela. 

Památník „Společná cesta“ je umístěn na hřbitově u kostela Panny Marie Bolestné 

symbolizuje historii a tradici místní krajiny. Byl ztvárněn sochařem Jakubem Vainarem 

z Plzně a sklářem Richardem Weinfurtnerem z Arnbrucku. Kamenná část vyjadřuje „ genia 

loci – duch místa“ Královského hvozdu a skleněná plastika „Slunce spravedlnosti“, které září 

na společné cestě životem pro náš čas. 

Památník „Pamětní kameny“ je umístěn také na hřbitově u kostela Panny Marie Bolestné. 

Kameny jsou vzpomínkou na původní německé obyvatele a občany novodobé historie Hamrů, 

kteří zde žili. Skleněné dlaždice umístěné  v přístupové cestě vyjadřují naději, lásku a rozum. 

Symbolizují i smysl cesty nově uspořádané Evropy. Památník ztvárnil sochař Václav Fiala 

z Klatov ve spolupráci se sklářskou firmou Weinfurtner z Arnbrucku a GLAS RÖTZER 

z Viechtachu. 

 

Hora Ostrý 
Nad obcí se vypíná šumavská pohraniční hora Ostrý – 1293 m n.m. Je součástí přírodní 

památky „Královský hvozd“. Dvojhrbý holý vrchol je rozdělený hlubokým sedlem. Nižší 

vrchol je na bavorské straně, vyšším prochází státní hranice. Je zde turistický přechod pro 

pěší. Hora je lidově nazývána „Prsa matky boží“. Do jejích divokých lesů umístil C. M. 

Weber část děje opery Čarostřelec.  
Nedaleko vrcholu se nachází přírodní úkaz „Kamenná brána“ – dva kameny tvoří bránu na 

původní cestě z Hamrů do Lamu. 

 

Poutní místo Křížkov - Kreutzwinkel  
Poutní místo Křížkov – Kreutzwinkel bylo vybudováno obcí Hamry ve spolupráci se 

sdružením rodáků německé národnosti Künische Gemeinde Hammern ( Královská obec 

Hamerská ) a bavorskou obcí Lam.  

V rámci projektu byla odstraněna suť na původních základech kaple zbourané v roce 1958, 

kde bylo odhaleno zachovalé obvodové zdivo do výšky cca 2m, část kamenné podlahy, dále 

se našly žulové zárubně vchodových dveří, drobné kovové předměty a kamenná deska  

s vypouklým tvarem štítu rozdělený kolmo na dvě části, v pravém poli orlice s korunou, 

v levém šikmo přepaženém jednorožec a dole  letopočet 1731. Byl vztyčen dřevěný šest metrů 

vysoký kříž a informační tabule.  

Původní mešní kaple byla založena a vystavěna v roce 1730 svobodníkem Janem Tornerem, 

jako prostá nevelká stavba bez vnějších ozdob, v půdoryse založeném do kříže. Střed kaple 

tvořil čtverec s kosími rohy, k západní straně přiléhala předsíň s kruchtou. Nad šindelovou 

střechou byla cibulová vížka. Uvnitř kaple byly tři rokokové oltáře. 

 

 

Přehradní nádrž Nýrsko 
Na řece Úhlavě byla v roce 1969 postavena přehradní nádrž, která zaplavila část katastrálního 

území obce. Nádrž má kamenitou 36 m vysokou hráz, plochu 148 ha a objem 20 mil.m3. 

Slouží jako zásobárna pitné vody a ochrana území před povodněmi. 



 

 

 

 
Obchody (pouze u obcí do 1000 obyvatel): ne , pokud ano, uveďte název 

 
Kulturní dění (uveďte pravidelné či jednorázové kulturní akce, které se v obci 

konají a kdo je pořádá):  
MDŽ - obec Hamry + Sportovní klub Hamry, z.s. 
Velikonoční koncert – obec Hamry 

Den dětí -  obec Hamry + Sportovní klub Hamry, z.s. 
Hamerská sekyra – obec Hamry + Sportovní klub Hamry, z.s. 

Mikuláš - obec Hamry + Sportovní klub Hamry, z.s. 
Adventní setkání - obec Hamry + Sportovní klub Hamry, z.s. 
 

Společenská zařízení:  
- kulturní dům:     ne  (počet zařízení:  )                                

- knihovna:     ne  (počet zařízení:  )                               
veřejný internet:     ne  (počet zařízení:  )                                

- kino, divadlo:      ne  (počet zařízení:  )                                

- venkovní zázemí pro setkávání  
(např. amfiteátry):    ano (počet zařízení: )  1 

- dům dětí:     ne  (počet zařízení:  )                                
- zařízení pro volnočasové aktivity  

- pro mládež (kroužky, kluby,…):  ne  (počet zařízení:  ) 
- jiná:      ne  (počet zařízení:  ) 

 

Sportovní aktivity (uveďte pravidelné či jednorázové sportovní akce, které se 
v obci konají a kdo je pořádá): 

Hamerská diabola – Sportovní klub Hamry, z.s. 
Turnaj v malé kopané - obec Hamry + Sportovní klub Hamry, z.s. 
 

Sportoviště v obci:  
- sportovní hřiště:  ano  (počet zařízení:  )  1                           

kapacita: dostatečná 
- dětská hřiště:     ne  (počet zařízení:  )                               

     kapacita: dostatečná/nedostatečná 

- možnosti koupání:   ne  (počet zařízení:  )                               
     popište jaké  

(bazén – vnitřní/ venkovní, koupaliště,…):   
 
5. Infrastruktura v obcích 

Dopravní obslužnost (kvalita):  a) výborná     b) vyhovující     c) nevyhovující 
 

Dopravní obslužnost (druh): vlak/autobus 
 
Popište případné problémy s dopravní obslužností: 

 
Místní komunikace - počet km: 35 

                  - stav:  a) výborné     b) vyhovující     c) nevyhovující 
 
Jsou v obci místa, kde je ohrožena bezpečnost chodců:  ne 



 

 

 

Pokud ano, popište, kde se úseky nacházejí a definujte problém: 
 

Jiné dopravně nebezpečné úseky: ne 
Pokud ano, popište, kde se úseky nachází a definujte problém:  

 
Vodovod: ano               stáří:   44          Stav:    nově opravený                 

Pokrytí území obce (připojené domácnosti) (%): 20 

 
Plynofikace:        ne      stáří:               Stav:    

Pokrytí území obce (připojené domácnosti) (%): 
 
Kanalizace: splašková  

Kanalizace: ano        stáří:  5           Stav:    velmi dobrý                   
Pokrytí území obce (připojené domácnosti) (%):80% 

 
ČOV (ano/ne): NE       stáří:              Stav:                       

Má dostatečnou kapacitu pro potřeby obce:  

 
 

6. Životní prostředí 
Vytápění objektů (odhadem v %) 

- uhlí:                  20 
- dřevo:               60    
- elektřina:           15 

- plyn:                   2 
- tepelné čerpadlo: 3 

- ostatní: 
 
Ekologické zátěže (např. nepovolené skládky, nevyužívané hospodářské objekty, 

apod.):  
 

Sběrné dvory:  ne 
 
Jak hodnotíte stav životního prostředí ve Vaší obci: velmi dobrý 

 
7. Sociální a zdravotní oblast 

 
Lékařská zařízení v obci a jaká: 

- Ordinace praktického lékaře pro dospělé:        ne (počet zařízení: 0) 

- Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost: ne (počet zařízení:0 )  
- Stomatologická ordinace:            ne (počet zařízení: 0)  

- Gynekologická ordinace:            ne (počet zařízení: 0) 
- Jiné odborné ordinace (kožní, oční, alergologická,  

ORL, diabetologická, interní, atd.):          ne (počet zařízení: 0)   

- Lékárna:              ne (počet zařízení: 0) 
- Nemocnice:              ne (počet zařízení: 0) 

 
 



 

 

 

Jaký největší problém (problémy) řešíte a co Vás ve Vaší obci nejvíce tíží 
v souvislosti se sociálními službami či nepříznivými životními situacemi občanů? 

 
 

 
Je ve Vaší obci nějaké z následujících zařízení: 

- Ústav sociální péče pro dospělé:   ne (počet zařízení: 0)    

- Ústav sociální péče pro mládež:  ne (počet zařízení:0 )     
- Dům s pečovatelskou službou:   ne (počet zařízení: 0)     

- Domov pro seniory:     ne (počet zařízení: 0)    
- Denní či týdenní stacionář:   ne (počet zařízení: 0)   
- Jiné (uveďte jaké):    ne (počet zařízení: 0)   

 
 

Počet bytů ve vlastnictví obce celkem (k 31.12.2020): 7 
 - z toho sociálních bytů          3 
 - z toho bezbariérových bytů   0 

Počet obyvatel v sociálních bytech (k 31.12.2020):8 
Počet obyvatel v bezbariérových bytech (k 31.12.2020):0 

Počet žádostí o obecní byt (k 31.12.2020): 2 
z toho o sociální byt: 

z toho o bezbariérový byt: 
 
 

8. Strategické dokumenty obce 
Strategický plán - ne):         platnost do                            rok poslední 

aktualizace: 
 
Je strategický plán obce zveřejněn na webových stránkách obce: (ne) 

 
9. Záměry obce na období 2021 – 2027 

Napište, prosím, do níže uvedených tabulek záměry/projekty, které by chtěla 
Vaše obec realizovat v období 2021 – 2027: 
  

 
 

 
Školství  

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

    

    

    

    

 
Zaměstnanost, podnikání  

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

    



 

 

 

    

    

    

 
Služby v obci 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

    

    

    

    

 

Infrastruktura a veřejná prostranství 

název 

záměru/projektu 

předpokládaný 

rok realizace 

nositel 

projektu/záměru 

předpokládané 

náklady 

Odkanalizování  
obce – Hamerský 

dvůr D -1 

2021 -2025 Obec  1,5 mil. Kč 

Rozšíření 

vodovodu -
Hamerský dvůr a 

Mottlovské dvory 

2021 -2025 Obec 2,5 mil. Kč 

Úprava veřejného 

prostranství – 
Kollerův dvůr 

2021 - 2025 Obec 1 mil. Kč 

Opravy komunikací 2022 - 2027 Obec 2 mil. Kč 
 

Opravy mostů 2021 - 2027 Obec 5 mil. Kč 
 

Oplocení 
sportoviště 

2021 - 2025 Obec 300.000,- Kč 

Veřejný rozhlas 2022 - 2027 Obec 400. 000,- Kč 
 

Dětské hřiště 2021 - 2027 Obec 300.000,- Kč 
 

Oprava památníku 2021 - 2027 Obec 200.000,- Kč 

 

 
 
Životní prostředí 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

Úprava jezírka – 
Kollerův dvůr 

2022 -2027 Obec 800.000,- Kč 

Výměna zdrojů 
tepla v bytovém 

domě 

2022 Obec  500.000,- Kč 

    



 

 

 

    

 
Společenská zařízení 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

Zázemí sportoviště 2021 - 2023 Obec 1 mil. Kč 

    

    

    

 
Sociální oblast 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

    

    

    

    

 

Jiné 

název 
záměru/projektu 

předpokládaný 
rok realizace 

nositel 
projektu/záměru 

předpokládané 
náklady 

Technické zázemí 
obce 

2022 - 2027 Obec 3 mil. Kč 

    

    

    

 

 
 


