STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ
DOKUMENT OBCE
ZBŮCH
PRO OBDOBÍ 2021–2031

Plán rozvoje obce
Plán rozvoje sportu

OBSAH
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .......................................................................................................3
II. ÚVOD ...................................................................................................................................4
III. POTŘEBA TVORBY STRATEGIE ......................................................................................5
ANALYTICKÁ ČÁST .................................................................................................................6
IV. CHARAKTERISTIKA OBCE ...............................................................................................6
V. OBYVATELSTVO OBCE ...................................................................................................11
VI. HOSPODÁŘSTVÍ..............................................................................................................12
VII. INFRASTRUKTURA ........................................................................................................15
VIII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ....................................................................................................19
IX. SPRÁVA OBCE ................................................................................................................19
X. OBČANSKÁ VYBAVENOST .............................................................................................20
XI. KOMPARATIVNÍ ANALÝZA .............................................................................................23
PLÁN ROZVOJE SPORTU.....................................................................................................24
VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST .............................................................................39
NÁVRHOVÁ ČÁST .................................................................................................................40
I. STRATEGICKÁ VIZE ..........................................................................................................40
II. STRATEGICKÉ CÍLE A OPATŘENÍ ..................................................................................40
III. MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ ..............................................................................................48
SCHVALOVACÍ DOLOŽKA ....................................................................................................51
SEZNAM OBRÁZKŮ..............................................................................................................52
SEZNAM TABULEK ..............................................................................................................53

2|Stránka

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Tabulka 1: Identifikační údaje zadavatele a zpracovatele

Zadavatel:

Obec Zbůch

Sídlo/adresa

Náměstí 205
330 22 Zbůch

IČO

002 58 555

Zpracovatel:

DOMOZA projekt s.r.o.

Webové stránky

www.domoza-projekt.eu

Sídlo/adresa

Teslova 1202/3
301 00 Plzeň

IČO

281 45 089

Datum vypracování:

srpen 2020 až září 2021

Společnost DOMOZA projekt s.r.o. poskytuje od roku 2012 komplexní služby v oblasti dotačního
managementu a veřejných zakázek. Dále se dlouhodobě zabývá zpracováním strategických
dokumentů pro potřeby měst a obcí, jako jsou například strategické plány rozvoje obce,
programy rozvoje obce, komunikační strategie a plány rozvoje sportu.
DOMOZA projekt s.r.o. je členem Celostátní sítě pro venkov a Krajské hospodářské komory
Plzeňského kraje.
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II.

ÚVOD

Obec Zbůch se nachází v Plzeňském kraji, okrese Plzeň-sever, a v současné době zde žije
2 628 obyvatel (údaj k 1. 1. 2021, dle informací Českého statistického úřadu). Aby vedení obce
zajistilo co nejpřívětivější životní podmínky pro své občany, snaží se o neustálé zlepšování,
k čemuž přispěje i tento dokument, jehož součástí je mimo jiné oddíl věnovaný oblasti sportu
tak, aby měla obec splněnou povinnost dle § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,
v kombinaci s bodem 6 článku II. zákona č. 230/2016 Sb., tj. zákon, kterým se mění zákon
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Strategický rozvojový dokument obce Zbůch byl sestaven pro období od roku 2021 do roku 2031
a jeho smyslem je komplexně popsat současný stav obce, ať už se jedná o jeho území,
obyvatelstvo, hospodářství, základní údaje o infrastruktuře, vybavenost, životní prostředí,
správu obce atp. Relevantní popis všech výše uvedených oblastí spadá do analytické části
tohoto dokumentu, která je zakončena východisky pro návrhovou část. Za základní vstup
do návrhové části je považována SWOT analýza, která popisuje silné a slabé stránky
(vycházející z charakteristiky obce) + klíčové příležitosti a hrozby. Strategický plán rozvoje obce
se stane základním programovacím a koncepčním dokumentem, prostřednictvím nějž bude
obec plánovat veškeré své budoucí aktivity v oblasti udržitelného rozvoje.
Samotná návrhová část ve svém úvodu obsahuje vizi, díky které má obec jasně stanovený směr
vývoje v budoucích letech. Zmíněná vize je nadále rozpracována do několika dílčích
strategických cílů, které jsou v jedné z podkapitol blíže rozebrány na konkrétní opatření
a aktivity. Tato opatření jsou stěžejními body pro naplnění strategických cílů, potažmo vize.
Závěrem tohoto dokumentu jsou uvedeny možnosti financování, kterých může Zbůch využít při
plánování budoucího rozvoje.
Pozitivní vývojové trendy v oblasti „života“ obce Zbůch, lze zajistit především svědomitým
naplňováním cílů, které byly stanoveny na základě zevrubného výzkumu stávající situace
a budoucích potřeb. Díky dodržování předem stanovených priorit nebude obecní rozpočet
zbytečně zatěžován financováním nepotřebných investic, které by v konečném důsledku
nevedly k všestrannému či cílenému rozvoji. Strategický plán rozvoje obce bude v jednotlivých
letech jeho platnosti průběžně vyhodnocován z hlediska úspěšnosti plnění stanovených cílů.
Zastupitelstvo obce by mělo tento dokument min. jednou ročně revidovat a aktualizovat.
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III. POTŘEBA TVORBY STRATEGIE
Již na úvod tohoto dokumentu je potřeba identifikovat samotnou potřebu tvorby strategie.
Mohou za to především tyto důvody:
▪

legislativa,

▪

aktualizace současného rozvojového dokumentu a

▪

přirozená potřeba rozvoje dané oblasti.

Za primární důvod vzniku nového strategického dokumentu lze považovat přirozenou potřebu
rozvoje území obce Zbůch. Jak bude uvedeno níže v analytické části dokumentu, Zbůch má
určité nedostatky, na kterých je třeba zapracovat k veřejnému prospěchu. V neposlední řadě lze
mezi důvody zařadit také nutnost tvorby dokumentu ze strany legislativy, tj. např. Plán rozvoje
sportu. V rámci přípravné fáze projektu byla realizována organizace přípravných prací tvorby
strategie, sběr potřebných dat a analýza současného stavu a předběžné vize. Dále byla
stanovena matice odpovědnosti RASCI.
Tabulka 2: Matice odpovědnosti RASCI (vlastní zpracování, 2020)

ZADAVATEL

ZPRACOVATEL

Zadání vytvořit strategii

R, A

S, C, I

Výběr zpracovatele

R, A

S, C, I

Vytvoření plánu přípravných prací

S, C, I

R, A

Sběr dat

S, C, I

R, A

Analýza a vymezení problému

S, C, I

R, A

Existence konkurenčních či souvisejících strategií

S, C, I

R, A

Analýza regulatorního rámce, srovnávací analýza

S, C, I

R, A

Analýza okolí identifikovaného problému

S, C, I

R, A

Možné linie budoucího vývoje

S, C, I

R, A

Analýza předběžné vize

S, C, I

R, A

Vysvětlivky:
R = Responsible (Odpovědný)

S = Support (Podporující)

A = Accountable (Schvalující)

C = Consulted (Konzultující)

I = Informed (Informován)

5|Stránka

ANALYTICKÁ

ČÁST

V následující části bude popsána charakteristika obce, která v sobě zahrnuje historický vývoj
i současný stav, údaje o obyvatelstvu, hospodářství, infrastruktuře, vybavenosti, životním
prostředí a správě obce. Na konci této kapitoly bude jako východisko pro návrhovou část
sestavena matice SWOT, která bude shrnovat silné a slabé stránky obce a klíčové příležitosti
a hrozby.

IV. CHARAKTERISTIKA OBCE
Obec Zbůch se nachází v Plzeňském kraji, okrese Plzeň-sever. Níže v tabulce jsou uvedeny
základní informace o obci, jako je první písemná zmínka, poloha obce nebo počet obyvatel.
Tabulka 3: Souhrnné informace o obci Zbůch (Regionální informační servis, 2021; Ministerstvo vnitra, 2021)

SOUHRNNÉ INFORMACE
Status
ZUJ (kód obce)

Obec
559661

NUTS 5

CZ0325559661

NUTS 4

CZ0325 – okres Plzeň-sever

NUTS 3

CZ032 – Plzeňský kraj

NUTS 2

CZ03 – Jihozápad

Obec s rozšířenou působností
Katastrální plocha (ha)
Počet obyvatel k 1. 1. 2021
Nadmořská výška (m. n. m.)

Nýřany
857
2 628
338

Zeměpisné souřadnice

49.6783989N, 13.2256447E

První písemná zmínka

1253
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Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je obec Zbůch základním územním samosprávným
společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec má
vlastní majetek, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto
vztahů vyplývající. Zbůch pečuje o všestranný rozvoj území a o potřeby svých občanů.
Při plnění úkolů chrání veřejný zájem. Ve veřejném zájmu realizuje obec řadu investičních
a neinvestičních projektů.
Obec Zbůch je členem Místní akční skupiny Radbuza. MAS Radbuza, z. s. je spolek, který
sdružuje obce, podnikatele a neziskové organizace z regionu Třemošenska, Dobřanska,
Holýšovska, Chotěšovska, Nýřanska a Stodska za účelem dlouhodobého udržitelného rozvoje
tohoto území.
Obrázek 1: Zájmové území MAS Radbuza (mas-radbuza.cz, 2021)

Dále je obec členem Mikroregionu Plzeňská západní rozvojová zóna. Jedná se o sdružení
zájmových skupin, jehož součástí jsou kromě Vejprnic také Líně, Nýřany, Tlučná, Úherce
a Zbůch. Cílem sdružení je zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů rozvoje obcí.
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Území obce
Zbůch leží v okrese Plzeň-sever v Plzeňském kraji, v území Plzeňské metropolitní oblasti,
asi 15 km jihozápadně od krajského města Plzeň. Obec je blízkým sousedem Statutárního
města Plzeň. Z tohoto důvodu je Plzeň přirozeným spádovým městem, kam občané Zbůchu
dojíždějí do škol, zaměstnání, na úřady a za rozličnými službami a zábavou.
Obrázek 2: Poloha obce Zbůch na mapě ČR (mapy.cz, 2020)

Katastrální výměra sídelní jednotky čítá 857 ha s počtem obyvatel 4 302. Obec se skládá ze tří
základních sídelních jednotek (místních částí) a jedná se o Zbůch, Červený Újezd a Starý Důl.
Zbůch se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nýřany.
Obrázek 3: Katastrální území obce Zbůch (ČÚZK, Nahlížení do katastru nemovitostí, 2020)
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Následující tabulka zobrazuje druh a rozlohu pozemků v rámci řešeného území.
Tabulka 4: Druhy pozemků v ha (ČSÚ, 2020)

Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

31. 12. 2018
856,71
417,27
332,40
36,89
2,88
45,10
439,44
153,49
12,77
35,12
238,06

31. 12. 2019
856,71
417,02
332,16
36,94
2,88
45,04
439,69
153,49
12,70
35,48
238,02

Historie
Osídlení území dnešní obce Zbůch má své kořeny již v pravěku. Dokazují to četné
nálezy z doby bronzové, halštatsko-laténské i římské. První písemné zmínky o obci
pocházejí již z roku 1253. Obec byla v té době uváděna jako majetek kláštera
premonstrátů v Chotěšově a v dřívějších dobách byla známa pod názvy Zbuoch, Zwug
nebo Zwuch.
Obrázek 4: Historická mapa katastrálního území Zbůch

Přibližně v druhé polovině 17. století bylo v Rule berní (tehdejší soupis daní) uvedeno,
že se v té době ve vsi nacházelo pouhých pět sedláků.
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Celá staletí byly osudy obce ovlivňované premonstrátským klášterem, který se nacházel
nedaleko obce. Po zrušení kláštera koncem 18. století patřil Zbůch Náboženskému
fondu. Od roku 1822, až do zániku feudalismu obec patřila knížecímu rodu Thurn –
Taxis. Poslední rod feudálů, který zde hospodařil až do první pozemkové reformy,
nechal v severním okraji vsi vystavit rozlehlý vrchnostenský dvůr.
Roku 1861 byl v blízkosti obce zahájen provoz na železniční trati Plzeň – Brod nad lesy,
zastávka pro obec Zbůch však byla vybudována a otevřena až roku 1906. Ve druhé
polovině 19. století byl Zbůch pouze nevelkou zemědělskou osadou s malou návsí,
která byla lemovaná skupinou selských usedlostí. Dominantou obce byla v té době
kaple, která byla vybudována přibližně v polovině 19. století. Mimořádný nárůst v počtu
obyvatel započal na začátku 20. století, kdy byla zahájena těžba černého uhlí. Roku
1919 byla ve Zbůchu zřízena první obecná škola. V polovině 20. let 20. století byla
v obci vybudována budova radnice, o několik let později byl v jejím sousedství
vybudován pomník se sochou prezidenta T. G. Masaryka.
V důsledku Mnichovské dohody

Obrázek 5: Historická fotografie obce Zbůch a dolu

byl Zbůch v říjnu roku 1938
postoupen Velkoněmecké říši.
Jedním

z důvodů

bylo

tzv.

„černé zlato“, těžbu po násilném
odchodu

mnoha

českých

horníků

zajišťovaly

váleční

zajatci,
Rusové.

Francouzi

a

Zbůch

později
byl

z nacistického držení osvobozen
na počátku května 1945 americkými tanky. Stejně tak jako z celé oblasti tehdejšího
českého západu i ze Zbůchu bylo ve druhé polovině roku 1945 vypraveno několik
transportů tzv. sudetských Němců.
Po únoru roku 1948 byl zestátněn bývalý vrchnostenský dvůr. Dřívější pracovní tábor
byl postupně upraven na ubytovny. V tomto období byla také přerušena těžba a uzavřen
důl.
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V.

OBYVATELSTVO OBCE

Demografické údaje
K 1. 1. 2021 měla obec Zbůch dle dat Českého statistického úřadu celkem 2 628 obyvatel. Vývoj
počtu obyvatel obce od roku 2008 lze vidět v následující tabulce.
Tabulka 5: Vývoj počtu obyvatel v letech (ČSÚ, 2021)
Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Počet obyvatel k 31. 12.
2 061
2 171
2 167
2 183
2 220
2 231
2 215
2 247
2 291
2 370
2 501
2 609
2 628

Obec Zbůch patří v Plzeňském kraji mezi obce s rychlým populačním růstem. Mezi roky 2008
a 2020 došlo k nárůstu počtu obyvatel z 2 061 na 2 628 osob. Jednalo se tedy o nárůst
o cca 27,5 %. Díky výhodné poloze vzhledem k blízkosti města Plzeň je obec vyhledávanou
lokalitou pro potenciální obyvatele, kteří v poslední době často opouštějí z různých důvodů ruch
velkoměsta. Zastupitelé obce se snaží stávajícím i novým obyvatelům maximálně zlepšit životní
podmínky a zvýšit tak úroveň života v obci. Vzhledem k tomu, že na území obce neustále
narůstá zájem o prostory k bydlení, chce obec vytvořit dostatečnou nabídku nových bytů tak,
aby uspokojila alespoň z části aktuálně vysokou poptávku a nemusela odmítat další zájemce
o bydlení v obci.
Tabulka 6: Populační vývoj dle vybraných ukazatelů (ČSÚ, 2021)
Rok

Stav
k 1.1.

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Přirozený
přírůstek

Migrační
přírůstek

2008

2 008

28

2009

2 061

28

2010

2 171

2011

2 165

2012
2013

Celkový
přírůstek

Stav
k 31.12.

15

90

50

13

17

157

58

11

40

53

2 061

99

110

2 171

30

18

68

84

12

33

21

56

50

12

-16

-4

2 167

6

18

2 183

2 183

21

14

70

40

2 220

24

21

69

61

7

30

37

2 220

3

8

11

2014

2 231

2 231

22

16

56

2015

2 215

25

11

68

78

6

-22

-16

2 215

50

14

18

32

2016

2 247

2 247

23

22

107

2017

2 291

36

22

131

64

1

43

44

2 291

66

14

65

79

2018

2 370

2 370

23

34

2019

2 501

39

30

201

59

-11

142

131

2 501

208

109

9

99

108

2020

2 609

2 609

30

29

137

119

1

18

19

2 628
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Z tabulky č. 5 a 6 je zřejmé, že obec nejvíce populačně rostla v roce 2009 a v letech 2017-2019.
Celkový přírůstek počtu obyvatel je z větší části ovlivněn přírůstkem migračním. V souvislosti
s odkazem na předpokládanou výstavbu lze očekávat, že počet obyvatel bude lineárně narůstat
i v budoucím časovém horizontu.
Obrázek 6: Přírůstek počtu obyvatel v letech 2008-2019 (vlastní zpracování, 2020)

Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích má obec zajistit uspokojení potřeb svých občanů
i v otázkách bydlení viz § 35 (2): „Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu
dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek
pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především
o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací,
výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.”

Obec Zbůch se snaží tuto problematiku řešit dlouhodobě, proto má ve svém územním plánu
definovány vybrané lokality pro bydlení a v současné době navíc chystá zlepšit nabídku
v oblasti nájemního bydlení v obecním vlastnictví. Zastupitelé jsou si též vědomi,
že poskytování nájemního bydlení je ze strany obce jedním z nejvíce efektivních nástrojů
sociální politiky, prostřednictvím kterého mohou podpořit různé cílové skupiny jako jsou
např. mladí lidé, senioři, rodiny a osoby, které se obtížně integrují na komerčním trhu
s bydlením. Obec Zbůch považuje za stěžejní uspokojit poptávku v oblasti bydlení ze strany
občanů.
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Tabulka 7: Obyvatelstvo podle věkových skupin k 31. 12. 2019 (ČSÚ, 2020)
Rok

Počet

2015
2016
2017
2018
2019
2020

obyvatel
2 247
celkem
2 291
2 370
2 501
2 609
2 628

V tom podle pohlaví
Muži
Ženy
1 140
1 107
1 167
1 124
1 218
1 152
1 296
1 296
1 361
1 361
1 370
1 258

0-14
394
400
416
421
423
447

V tom podle věku
15-64
65 a více
1 456
397
1 471
420
1 516
438
1 643
437
1 740
446
1 731
450

Průměrný
věk
40,7
41,1
41,0
40,7
40,8
40,6

Hodnota průměrného věku obyvatel obce Zbůch byla 40,6 let ke dni 31. 12. 2020. V roce 2020
v obci žilo celkem 1 731 osob v produktivním věku, tj. 15–64 let.

Spolková činnost
V obci funguje jednotka sboru dobrovolných hasičů Zbůch a sdružení dobrovolných hasičů
Červený Újezd. Hasiči by si do budoucna zasloužili revitalizaci cvičiště a rekonstrukci zázemí
u hasičské zbrojnice v Červeném Újezdu. Obec též plánuje nákup požární techniky a výstavbu
nové hasičské zbrojnice ve Zbůchu. Ve SDH Zbůch mají také aktivní družstvo záchranné
kynologie, do kterého patří 9 hasičů psovodů a členů technického zabezpečení, dva psi
s

platným

atestem Obrázek 7: Jednotka SDH Zbůch – družstvo záchranné kynologie
MV ČR a jeden pes s platným
atestem

sutinovým

MV

ČR

pro

plošné

vyhledávání. Na území obce má
dále svou působnost např. TJ
Baník Zbůch, Senioři ČR, Český
rybářský svaz, Myslivecký spolek
Úherce-Zbůch, JO AKCIČKY z.s.,
Hornicko

historický

Západočeských

uhelných

spolek
dolů,

TJ HALMA z.s., Český svaz včelařů, Historio, z.s., imPerfect, z.s. a Plavecká akademie Zbůch.
Bližší informace k TJ Baník Zbůch, TJ HALMA a dalších lze nalézt v kapitole PLÁN ROZVOJE
SPORTU.

Komunitní život v obci
Obec pro občany pořádá mnoho kulturních a společenských akcí, jako je například rozsvícení
vánočního stromu, vítání občánků, cyklovýlety, výlet pro seniory, společenské bály, masopust,
den dětí, hasičské soutěže, Hornický den a mnoho dalších. Opakující se činností jsou též
brigády, kdy obyvatelé obce a její zastupitelé společně pracují na zlepšení životního prostředí a
zkvalitnění občanské vybavenosti. Brigády tak pomáhají místním občanům vytvářet si
sounáležitost s místem kde žijí.
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VI. HOSPODÁŘSTVÍ
Ekonomická situace
Tabulka 8: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti k 31. 12. 2019 (ČSÚ, 2020)
Registrované podniky

Podniky se zjištěnou aktivitou

CELKEM
Zemědělství, lesnictví, rybářství
Průmysl celkem
Stavebnictví

482
14
76
79

221
2
48
44

G

Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba motorových vozidel

120

44

H
I
J
K
L
M
N
O

17
15
7
3
30
29
11

5
6
5
1
3
17
8

3

2

P
Q

Doprava a skladování
Ubytování, stravování a pohostinství
Informační a komunikační činnosti
Peněžnictví a pojišťovnictví
Činnosti v oblasti nemovitostí
Profesní, vědecké a technické činnosti
Administrativní a podpůrné činnosti
Veřejná správa a obrana;
povinné sociální zabezpečení
Vzdělávání
Zdravotní a sociální péče

5
2

3
2

R
S

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
Ostatní činnosti

8
46

6
22

A
B-E
F

K 31. 12. 2019 bylo ve Zbůchu evidováno celkem 482 ekonomických subjektů, z nichž skoro
polovina měla zjištěnou aktivitu. Z přehledu Českého statistického úřadu je patrné, že největší
zastoupení podnikatelských subjektů v obci má odvětví G – Velkoobchod a maloobchod; opravy
a údržba motorových vozidel. Ostatní druhy jsou pak zastoupeny v menším měřítku.
Z uvedených podnikatelských subjektů patří naprostá většina mezi fyzické osoby podnikající
podle živnostenského zákona, jak je patrné ze statistiky níže.
Tabulka 9: Podnikatelské subjekty podle právní normy k 31. 12. 2019 (ČSÚ, 2020)
Registrované podniky

Podniky se zjištěnou aktivitou

CELKEM

482

221

Fyzické osoby
Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona
Fyzické osoby podnikající dle jiného než živnost. zákona

404
390
8

183
174
7

Zemědělští podnikatelé

3

1

Právnické osoby

78

38

Obchodní společnosti

33

28

akciové společnosti

3

2

Družstva

1

1
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Trh práce
Jak uvádí statistika v tabulce č. 7, většina občanů obce Zbůch se nachází v produktivním věku.
V místě bydliště, vzhledem k velikosti obce, ovšem sežene práci relativně menší skupina
obyvatel. Většina ekonomicky aktivních obyvatel dojíždí za prací, a to zejména do Plzně,
která je ze Zbůchu dobře dostupná. Na pracovní příležitosti v okolí obce si tedy obyvatelé
stěžovat nemohou. I přesto je zde aktuálně celkem 50 osob hlášeno na ÚP. Obec bude i nadále
usilovat o vytvoření příznivého, navzájem se podporujícího vztahu mezi hospodářskými
činnostmi, obyvatelstvem a prostředím.
Tabulka 10: Nezaměstnanost v obci Zbůch k 30. 7. 2020 (ČSÚ, 2020)
Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce
– dosažitelní

Podíl nezaměstnaných osob (v %)

Celkem

Ženy

Celkem

Ženy

Pracovní místa
v evidenci úřadu
práce

53

24

5,5

2,7

50
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VII. INFRASTRUKTURA
Technická infrastruktura
Informačně technická infrastruktura
Obec má na adrese https://www.zbuch.cz/ dostupné své oficiální webové stránky, které jsou
pravidelně aktualizovány a doplňovány. Tento webový portál obsahuje velké množství informací
od povinně zveřejňovaných, přes elektronickou úřední desku až po aktuality. Kdokoli se může
přihlásit k odběru novinek ze zmíněného webu, a to díky mobilní aplikaci V OBRAZE. Dalším
komunikačním prostředkem je ZBŮŠSKÝ ZPRAVODAJ (vydává obec 2x ročně), ve kterém jsou
mimo jiné zveřejňovány informace ohledně akcí již proběhlých a akcí plánovaných. Zejména
starší generace občanů využívá veřejnou úřední desku ve formě klasické vývěsky.
Energetika
V obci Zbůch i části obce Červený Újezd je rozvedena elektrická energie a veřejné osvětlení,
u nějž by s ohledem na úsporu energie mělo dojít k výměně svítidel. S vlastníkem energetické
sítě se projednávají možnosti uložení nadzemního elektrického vedení do země. Ve všech
částech Zbůchu i Červeného Újezdu je rozvedeno plynovodní potrubí. V blízké době by mělo
dojít k zavedení plynu k hasičské zbrojnici ve Zbůchu.
Kanalizace a vodovodní síť
Po celé obci je zbudována kanalizace, která je protažena až do vedlejší obce Líně. Čistička
odpadních vod se pak nachází v Líních. Výstavba kanalizační sítě v části obce Zbůch–Červený
Újezd proběhla v tzv. akci „Z“ v letech 1987–1988. V obcích Zbůch a Líně–Sulkov byla
vybudována nová kanalizace včetně čerpacích stanic v rámci akce „Odkanalizování a čištění
odpadních vod v povodí řeky Radbuzy“ v letech 2006–2008. Celková délka kanalizace v obci
Zbůch včetně části obce Červený Újezd je přibližně 18,98 km. Kanalizační řad je provozován
společností ČEVAK a.s., České Budějovice. Obec je zásobena vodou z veřejné vodovodní sítě
z Plzně. Vodovodní síť je ve vlastnictví společnosti Vodárna Plzeň a.s. Do budoucna bude nutné
dobudovat zbytkové části kanalizace a vodovodu. Opomenuto nesmí být ani vybudování vlastní
obecní čistírny odpadních vod a rekonstrukce stávající vodohospodářské infrastruktury
vč. dešťové kanalizace.
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Řešení odpadů v obci
V obci je vybudován sběrný dvůr. Jeho provozní doba je celoročně v úterý 8:00 - 12:00 hod. a
14:00 – 18:00hod., čtvrtek 14:00–18:00 hod. a v sobotu 8:00–12:00 hod. V zimních měsících
je provozní doba v úterý 8:00–17:00 hod., čtvrtek 13:00–17:00 hod. a v sobotu 8:00–12:00 hod.
Na území Zbůchu jsou strategicky umístěny odpadkové koše, které slouží pro odkládání
drobného směsného komunálního odpadu.

Dopravní infrastruktura a místní obslužnost
Obcí prochází velice významná silnice I. třídy č. 26 vedoucí z Plzně směrem na Stod, Horšovský
Týn a až k německým hranicím. Nedaleko obce přibližně 2 km severním směrem vede dálnice
D5 Praha–Plzeň–Rozvadov. Obsluhu zastavěného území zajišťují místní obslužné a účelové
komunikace. Místní komunikace mají přibližnou délku 18 km, z toho se cca 50 % nachází
v nevyhovujícím stavu. Povrch těchto komunikací je zpevněn uválcovanou frézovanou
asfaltovou drtí. V mnoha ulicích nejsou zřízeny chodníky. Obec každý rok po zimě zabezpečuje
opravy výtluků na silnicích tak, aby byly ve sjízdném stavu.
Obrázek 8: Mapové zobrazení silnice I. třídy č. 26 (mapy.cz, 2020)

I/26
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Mezi aktivity, jejichž realizace je plánována do budoucna, patří schválený bezbariérový záměr,
realizace III. etapy průtahu obce Zbůch na silnici I/26 a realizace studie na omezení tranzitu obcí
na silnici II/180.
V obci se nachází zastávka vlakové tratě Plzeň-Domažlice. Vlaky v obci staví v pravidelných
intervalech, a to přibližně každou hodinu. Lidé mohou dále využívat autobusové spoje
ve směrech Plzeň-Zbůch, Plzeň-Domažlice, Plzeň-Nýřany a Plzeň-Merklín.
Obcí také vedou autobusové spoje ve směrech Plzeň-Zbůch, Plzeň-Domažlice, Plzeň-Nýřany
a Plzeň – Merklín. Autobusy ve Zbůchu staví v pravidelných intervalech.

Infrastruktura bydlení
Vzhledem k tomu, že na území Zbůchu neustále narůstá zájem o prostory k bydlení, chce obec
vytvořit dostatečnou nabídku nových bytů tak, aby uspokojila alespoň z části aktuálně vysokou
poptávku a nemusela odmítat další zájemce o bydlení v obci. Zbůch má dále ve svém bytovém
fondu dva bytové domy o celkem 16 bytových jednotkách, které jsou aktuálně sice stále
obývané, avšak jsou již v havarijním stavu a je na ně vydáno povolení k demolici. Obec původně
uvažovala o generální rekonstrukci, přičemž předpokládané náklady by činily cca 40 mil. Kč.
S ohledem na příliš vysokou finanční náročnost obec rozhodla o demolici havarijních objektů.
Do konce roku 2021 by měl být dále dokončen projekt „Obec Zbůch – Bytový dům Sokolská“,
který je zaměřen na výstavbu nového bytového domu v ulici Sokolská viz obrázek níže (červená
linie zobrazuje dotčené pozemky, šedé pole pak znázorňuje novou stavbu). V rámci tohoto
projektu obec získala příslib dotace od Ministerstva financí ČR prostřednictvím podprogramu
298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury, a to ve výši 10
mil. Kč.
Obrázek 9: Pozemky dotčené výstavbou bytového domu v Sokolské ulici
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VIII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Mezi stěžejní problém v oblasti negativního vlivu na životní prostředí patří vysoká dopravní
zátěž, a to zejména s ohledem na vytížení komunikace I/26, která obcí Zbůch prochází.
Tato zátěž způsobuje jednak nadměrnou hlučnost, ale hlavně imisní zatížení a vysokou
prašnost. Dalším prvkem znečistění ovzduší je pak vytápění domů a bytů. V tomto ohledu bude
nutné se do budoucna zaměřit na zavedení nízkoemisních zdrojů vytápění jednotlivých
nemovitostí.
Stav zeleně a obecně životního prostředí je ve Zbůchu na dobré úrovni. V mnoha případech zde
nalezneme hlavně vzrostlou zeleň. K jejímu kácení dochází jen zřídka, a to převážně z důvodu
výstavby nového stavebního objektu. V takovém případě ovšem často dochází k následné
obnově. Obec o zeleň pravidelně pečuje a snaží se ji udržovat v dobré kondici. Zastupitelé dále
počítají se zřizováním nových odpočinkových zón, revitalizací vodních ploch v katastru obce
a relevantní péčí o obecní lesy.

IX. SPRÁVA OBCE
Správa a hospodaření obce
V současné době (k roku 2021) má obec patnáctičlenné zastupitelstvo a pětičlennou radu.
Zájemci mohou využít úředních hodin v pondělí a středu (7:30-11:00 hod. a 12:00-17:00 hod.).
Na úřadě je k dispozici služba Czech Point. Obec každý rok získává do svého rozpočtu peníze
z rozpočtového určení daní. Každoročně jsou pak vynakládány nemalé prostředky na posílení
obecní infrastruktury a institucí, a to buď za účelem výdajů na provoz či investice. Zastupitelstvo
obce usilovně pracuje na sestavování a následném plnění obecních priorit, jejichž cílem je
neustálé zkvalitňování podmínek pro život v obci.
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X.

OBČANSKÁ VYBAVENOST

Obecně je na tom Zbůch relativně dobře, co se týče občanské vybavenosti, dopravní
obslužnosti, sportovního, spolkového a kulturního vyžití atp. Nejen z tohoto pohledu má tak obec
co nabídnout, a to jak stávávajícím občanům, tak potenciálním obyvatelům.

Školství a vzdělávání
V obci Zbůch se nachází mateřská a základní škola. Mateřská škola má kapacitu 100 dětí a tato
aktuálně nedostačuje. Stejně tak nedostatečnou kapacitu vykazuje i škola základní, a proto
bude potřeba do budoucna zajistit její adekvátní navýšení. V plánu je též zkvalitnění materiálně
technického vybavení ZŠ i MŠ. Děti mají možnost ve Zbůchu navštěvovat i základní uměleckou
školu. Na ZUŠ Nýřany (pobočka Zbůch) je možnost výuky hudebního oboru.

Cestovní ruch
Na návsi ve Zbůchu se nachází zděná kaple, která pochází Obrázek 10: Boží muka ve Zbůchu
z roku 1850. Kapli vysvětil sv. Josef, po kterém je také
pojmenovaná.
V obci dále nalezneme památník obětem I. světové války,
jenž je umístěn poblíž ulice 5. května. Pomník slouží jako
památka na padlé občany ve válce. V ulici u školky stojí
pomník Rudoarmějcům. Pomník je vzpomínkou na
sovětské válečné zajatce z II. světové války. Na pomníku
byla upevněna deska s nápisem „RUDOARMĚJCŮM
HORNÍCI A OBČANÉ ZBŮCHU 30. KVĚTEN 1975“, která
však byla odcizena. Obec se rozhodla pomník opravit
a nechat vyrobit novou desku v imitaci bronzu.
Nedaleko hlavní ulice Plzeňská se nachází boží muka Na Výhledech. U paty sloupku je vytesán
nápis „Karel Schaffer aus Zwug 1848“ jako připomínka obyvatele obce Zbůch, který v tomto
roce nechal boží muka postavit. V roce 2010 byla památka zrestaurována a osazena novým
kovovým křížem. V červeném Újezdu u Zbůchu mohou zájemci navštívit kapli a boží muka.
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Obcí Zbůch prochází fialová turistická stezka (č. 2271), která vede přes obec Týnec, pokračuje
přes Starý Důl, Zbůch, Červený Újezd, Líně a následně se u obce Nová Ves rozděluje. Nedaleko
obce se nachází vyhlídková věž Nový rybník, která je postavena ze dřeva. Výška věže je 8,5 m
a postavena byla v roce 2011. Slouží převážně k pozorování ptactva v přírodní rezervaci Nový
rybník. Tato rezervace je významným hnízdištěm mnoha druhů ptactva. Oblast byla za přírodní
rezervaci prohlášena v roce 2007 a její výměra dosahuje 12,84 ha.
Obrázek 11: Mapové znázornění turistické stezky č. 2271 (mapy.cz, 2020)

Obrázek 12: Pomník Rudoarmějcům

Obec Zbůch plánuje vybudovat nové naučné stezky, které by měly být spojeny s historií
hornictví.

Volnočasové aktivity a sport
Součástí tohoto dokumentu je samostatná část věnovaná oblasti sportu, tak aby měla obec
splněnou povinnost dle § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v kombinaci
s bodem 6 článku II. zákona č. 230/2016 Sb. Daná část je zpracována v samostatné kapitole
Plán rozvoje sportu.

Ostatní
V obci je pro občany k dispozici obecní knihovna, kde si mohou obyvatelé nejen ze Zbůchu
vybrat k zapůjčení z mnoha žánrů knih, ale také jsou zde k zapůjčení i časopisy.
V případě potřeby mohou občané využívat pobočku místní pošty, která je otevřena od pondělí
do pátku.
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Dále zde nalezneme domov pro seniory Obrázek 13: Domov pro seniory
(domov

s

pečovatelskou

službou)

a Centrum pohybových a terénních
sociálních

služeb

Zbůch.

Domov

s pečovatelskou službou byl postaven
v roce 2002, na jeho výstavbu byla využita
dotace SFRB. K dispozici je zde celkem
21 bytů, z toho jsou některé upraveny
pro

imobilní

osoby.

Pod

Centrum

pohybových a terénních sociálních služeb
Zbůch spadá Chráněné bydlení a Domov pro osoby se zdravotním postižením. Zařízení je také
akreditovaným pracovištěm pro vzdělávání pracovníků v sociálních službách, od roku 2007
zajišťuje vzdělávání ročně pro více než 50 budoucích pracovníků v tomto odvětví. V roce 2011
centrum akreditovalo profesní vzdělávání v sedmi vzdělávacích programech (Úpravy a opravy
oděvů, Údržba veřejné zeleně, Vazačské práce, Výroba jednoduchých dekorativních
keramických předmětů, Výroba dekorativních předmětů z pedigu, Šička interiérového vybavení,
Provádění manipulačních prací se zbožím ve skladu). V roce 2014 byli pod centrum
zaregistrovány Sociální rehabilitace (v ambulantní, terénní i pobytové formě) a Odlehčovací
služby.
Dále je v obci k dispozici obecní sál, 3 ubytovny, 1 restaurace (aktuálně bez nabídky jídel),
3 obchody se smíšeným zbožím, 1 řeznictví a sběrný dvůr. Obec pro občany pořádá mnoho
kulturních a společenských akcí, jako jsou například rozsvícení vánočního stromu, vítání
občánků, spolkové bály, masopust, den dětí, sousedský den, hasičské soutěže, turnaj v malé
kopané, Hornický den a mnoho dalších.
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XI. KOMPARATIVNÍ ANALÝZA
V rámci zpracování strategického rozvojového dokumentu byla provedena komparativní
analýza stávajících souvisejících a konkurenčních dokumentů. Nejdůležitějším pro tvorbu tohoto
dokumentu je existující strategický rozvojový dokument s názvem „Strategický plán obce Zbůch
2017–2021“, který se ovšem během let stal neaktuálním, proto zastupitelé obce přistoupili
k tvorbě nového dokumentu tak, aby tento adekvátně reflektoval aktuální stav a znázorňoval
i předpokládaný budoucí vývoj.
Neméně

důležitým

je

pak

Územní

plán

obce

Zbůch,

jenž

byl

zpracován

Ing. arch. A. Kaskovou. Územní plán je ke shlédnutí zde: https://www.zbuch.cz/obec/uzemniplan/?ftresult=%C3%BAzemn%C3%AD+pl%C3%A1n
Jelikož se Zbůch nachází v Plzeňském kraji a je mimo jiné členem MAS Radbuza
a Mikroregionu Plzeňská západní rozvojová zóna, je potřeba dodržovat i zásady souvisejících
strategických a koncepčních dokumentů výše jmenovaných celků, mezi které patří Program
rozvoje Plzeňského kraje 2014+, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
a Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Radbuza 2016-2023.
Projekty plánované a realizované na území obce Zbůch dále reflektují cíle a opatření stanovená
relevantními národními strategickými a koncepčními dokumenty jako je např. Dopravní politika
ČR 2014–2020, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoj vzdělávací soustavy ČR na období
2015-2020, Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020, Strategický rámec České republiky
2030 atp.
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PLÁN

ROZVOJE

SPORTU

Strategický plán rozvoje sportu obce Zbůch je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Koncepce podpory sportu je
otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách
obce. Obecným cílem tohoto plánu je podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob
financovaní podpory sportu ve Zbůchu.
Celorepublikově se v posledních letech snižuje počet dětí a mládeže, kteří mají chuť sportovat,
a to s odkazem na vývoj pandemie Covid 19. Většina z nich sportuje pouze v případě,
že je to nezbytné, a to buď ve škole nebo výjimečně s rodiči či kamarády. Tento problém
můžeme přičíst mimo jiné aktuální době, která přeje rozvoji techniky a moderních technologií,
díky čemuž děti a mládež tráví svůj volný čas u počítačů či mobilních telefonů. Ze zdravotního
hlediska sport představuje nástroj využitelný k odvrácení úbytku tělesné aktivity v životě občanů.
Nedostatek pohybové aktivity dnes způsobuje nejen nejrůznější civilizační onemocnění včetně
nárůstu váhy, obezity, výskytu diabetu, kardiovaskulárních chorob, nárůstu potíží s kloubním
aparátem, ale snižuje tím i kvalitu života občanů, především s ohledem na psychický ráz,
přičemž v důsledku toho dochází i k zatěžování rozpočtu zdravotnictví a hospodářství. Proto je
potřeba, aby se stát, územní samosprávné celky, ale i jednotlivci zaměřili na podporu
a propagaci sportu. Do budoucna bude potřeba více pracovat na zařazení sportu do běžného
života. Sport musí být pro obyvatelstvo atraktivní, aby měli lidé zájem se mu ve svém volném
čase věnovat. Plány rozvoje sportu v obcích jsou jedním z nástrojů, jak tohoto cíle dosáhnout.
Obsahem tohoto plánu je zmapování současného stavu v oblasti sportu, definování
nejpalčivějších problémů v této oblasti, zrevidování financování sportu a zhodnocení zapojení
zájmových skupin. Nezbytnou součástí je též definování strategických cílů v oblasti sportu
a stanovení priorit vedoucích k naplnění těchto cílů.
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Současný stav v oblasti sportu v obci
Cílem obecního zastupitelstva je podpora sportování organizovaných sportovců všech
věkových kategorií s důrazem na sport dětí a mládeže a umožnění rovného přístupu
ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců o sportování. Obec se snaží využívat dostupné
dotační tituly zaměřené na rekonstrukci, modernizaci či výstavbu sportovišť.
Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro rozvoj a zabezpečení dostupnosti sportu na území
obce je existence nadšenců, kteří se budou sportovním aktivitám věnovat naplno a případně
i bez nároku na honorář.

Sportovní spolky
Na území obce působí spolek TJ HALMA z.s. Sportovní oddíl TJ zdravotně postižených HALMA
Zbůch je tělovýchovnou jednotou, která je sdružena v České federaci Spastic Handicap, je tedy
i členem Českého paralympijského výboru. Spolek vznikl již v roce 1993 a má tedy již skoro
třicetiletou tradici. Členská základna čítá 200 osob. V současné době má tělovýchovná jednota
přes dvě stě členů, jejichž činnost by se dala zařadit do dvou hlavních kategorií:
▪

sporty paralympijské – atletika, boccia, cyklistika, lukostřelba,

▪

sporty doplňkové – vodní turistika, lyžování, kuželky, závěsný kuželník, florbal,
cykloturistika atd.

Pro činnost tohoto spolku jsou nezbytní sportovní asistenti, trenéři a fyzioterapeuti. Velký podíl
na fungování klubu má Centrum pobytových a terénních sociálních služeb ve Zbůchu, kde klub
v roce 1993 vznikl. V roce 2013 navázala TJ HALMA z.s. bližší spolupráci se Západočeskou
univerzitou v Plzni, jejíž studenti tělesné výchovy se začínají zapojovat do spolkových aktivit.
Sportovci zmíněného klubu se během roku pravidelně účastní cca 30 akcí ve všech
zmiňovaných sportovních odvětvích po celé ČR a zahraničí.

Obrázek 14: Logo TJ Baník Zbůch

Pod TJ Baník Zbůch, z.s. s členskou základnou 110 osob patří
fotbalový klub, který je také jako jediný v současné době aktivní.
Volejbalový oddíl má bohužel aktuálně problém s náborem
nových členů a současný stav základny je v tomto případě
pouhých 7 osob. Obecní zastupitelé by do budoucna rádi
pod hlavičku TJ dostali další sportovní kluby, avšak palčivým
problémem je v tomto případě nedostatek zázemí a sportovišť.
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Sportovní zázemí
Fotbalové hřiště
Fotbalové

hřiště

Obrázek 15: Hřiště v obci Zbůch (mapy.cz, 2021)

se v obci

nachází

na pozemku p.č. 879/1 k.ú. Zbůch. Jedná
se o hlavní hřiště určené pro konání
zápasů a tréninkové hřiště, které je
přístupné i veřejnosti. Hřiště je využíváno
především

TJ

Baník

Zbůch,

a to na základě smlouvy o bezplatném
užívání uzavřené mezi Obcí Zbůch
a spolkem. Jeho kompletní rekonstrukce
proběhla v letech 2006-2008.

Antukové hřiště
Antukové hřiště určené pro volejbal a nohejbal nalezneme na stejném pozemku jako hřiště
fotbalové. Jeho výstavba proběhla v roce 2014. Hřiště je využíváno TJ Baník Zbůch a širokou
veřejností.

Hřiště na plážový volejbal
Vedle antuky je umístěno hřiště na plážový volejbal, které vzniklo již v roce 2005 a je určeno
veřejnosti.

Obrázek 16: Sportoviště u ZŠ (ČÚZK, Nahlížení do katastru
nemovitostí, 2021)

Multifunkční hřiště a běžecká rovinka
Multifunkční hřiště a běžecká rovinka jsou
situovány v areálu místní základní školy
na pozemcích p.č. 598, 599 a 602/1 v k.ú.
Zbůch. Sportoviště z let 2013-2014 je
využíváno
a

pro

v mimoškolní

potřeby
době

je

výuky
přístupné

spolkům a široké veřejnosti. Lze zde
provozovat sporty typu volejbal, nohejbal,
tenis, malá kopaná a lehká atletika.
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Dětské hřiště s herními prvky
Výstavba veřejně přístupného dětského hřiště umístěného na pozemku p. 1347 v k.ú. Zbůch
proběhla v roce 2013. Hřiště se nachází nedaleko mateřské školy.
Obrázek 17: Dětské hřiště s herními prvky (mapy.cz, 2021)

DĚTSKÉ
HŘIŠTĚ

Aktuálně je v obci Zbůch největším problémem nedostatečné zázemí TJ Baník Zbůch a dále
absence sportovišť pro rozvoj dalších sportů a volnočasové aktivity dětí a teenagerů. Z tohoto
důvodu se zastupitelé obce rozhodli nechat zpracovat studii sportovně rekreačního areálu,
která je k nahlédnutí zde: https://www.zbuch.cz/obec/projekty-obce/uzemni-studie-sportovnerekreacniho-arealu-v-obci-zbuch/?fbclid=IwAR0893BUeLOg3vJMmlH0VofYCJbSP4ZOd6qGyqUe_O66Ca3ODTfPV8HiNA.
Cílem studie zpracované Ing. arch. Ondřejem Rysem je přinést ucelenou vizi dlouhodobého
rozvoje sportovně rekreačního areálu v obci Zbůch. Územní studie sportovně rekreačního
areálu v obci Zbůch bude sloužit jako podklad pro další rozhodování o dílčích investicích
a úpravách území i jako základní dokument pro zadávání navazujících detailních projektů.
V budoucím časovém horizontu by mělo dojít k zachování a dalšímu rozvoji fotbalových hřišť,
kultivaci stávajícího objektu zázemí vč. restaurace a zajištění návaznosti venkovního posezení
na dětské hřiště. Dále je plánováno doplnění dalších volnočasových aktivit jako je např. in-line
dráha, venkovní posilovna atp. Studie myslí i na ty nejmenší, a proto se počítá mimo jiné
s doplněním herních prvků pro různé věkové kategorie. Řešené území má rozlohu cca 10 ha
a realizace prvních projektů by měla započít v roce 2022.
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Obrázek 18: Území vymezené pro plánovaný sportovně rekreační areál ve Zbůchu

Dalším dlouhodobým problémem je absence kryté víceúčelové haly. Ve Zbůchu je
v současnosti k dispozici pouze tělocvična umístěná v areálu místní základní školy. Tato ovšem
není pro spoustu sportů rozměrově vyhovující. I na hodiny tělesné výchovy musí být třídy
rozdělovány,

jelikož

se

v plném

počtu

do

tělocvičny

nevejdou.

V zimním

období

nebo při nepříznivém počasí je tak sportovní aktivita na území obce nulová.
Ve Zbůchu dále chybí prostor pro realizaci atletického sportu. Kromě 60 m dlouhé běžecké
dráhy u multifunkčního hřiště základní školy zde žádné adekvátní atletické zázemí není
a mládež proto musí jezdit do Nýřan či Plzně.
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Sportovní akce
Fotbal
Jednotlivé týmy pravidelně hrají své zápasy v rámci okresních a krajských soutěží na jaře a na
podzim. Činnost TJ Baník Zbůch, z.s. je financována dotacemi od Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, Plzeňského kraje, Fotbalové asociace ČR, České unie sportu, Obce Zbůch a z
vlastních zdrojů TJ Baník Zbůch. Účast je hojná a pohybuje se v řádech tří set diváků.
Volejbal
V rámci okresních volejbalových soutěží se konají pod záštitou TJ Baník Zbůch dva zápasy
týdně během hrací sezony (tj. září, říjen/květen, červen). Zápasy jsou financovány z vlastních
zdrojů spolku s přispěním obce. Divácká účast je kolem 30 osob/zápas.
Malá kopaná, nohejbal
Co se týče malé kopané a nohejbalu, jsou pod hlavičkou TJ Baník Zbůch pořádány turnaje mimo
oficiální soutěže s účastí do 200 diváků. Turnaje jsou opět financovány prostřednictvím vlastních
spolkových a obecních zdrojů.

Obec a její okolí
Zastupitelé obce si uvědomují všechny přínosy vyplývající z využívání cyklistických kol v rámci
individuální dopravy. Proto by bylo do budoucna vhodné vyřešit především funkční propojení
se sousedními obcemi – Líně, Úherce a Chotěšov. V nejbližším časovém horizontu však nejsou
plánovány žádné konkrétní projekty, a to buď z důvodu, že zatím neexistuje společná dohoda
na podobě konkrétních tras či s ohledem na plánovaný obchvat D5-Stod a novou železniční trať
z Německa do Plzně, která bude protínat stávající cesty do sousedních obcí.
Aktuálně mohou zdatnější cyklisté absolvovat červenou trasu pro dálkové cyklisty na území
mikroregionu Radbuza s délkou 95 km. Výchozím bodem je Plzeň a dále se pokračuje
přes katastr obcí Dobřany – Vstiš – Chotěšov – Stod – Hradec – Holýšov – Kvíčovice – Štichov
– Čečovice – Černovice – Jivjany – Hradišťany – Honezovice – Ves Touškov – Kotovice –
Hoříkovice – Zbůch – Líně – Nová Ves – Lhota – Valcha – Plzeň.
Obec Zbůch ve spolupráci s Mikroregionem Radbuza a za finanční podpory Plzeňského kraje v
prostorách sportovního areálu TJ Baník Zbůch nainstalovala dobíjecí zařízení pro elektrokola,
informační tabuli s cyklomapou a servisní stanoviště pro kolaře.
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Obrázek 19: Mapa červené trasy Mikroregion Radbuza (mikroregion-radbuza.cz, 2021)

Multiplikační dopady sportu
V dnešní době je sport velmi podstatnou součástí lidského života, jelikož ovlivňuje jak fyzické,
tak duševní zdraví člověka, což má vliv na celou společnost. Na podporu sportu je v současnosti
kladen velký důraz, a to především proto, že si společnost lépe uvědomuje jeho propojení
s ostatními oblastmi lidského života. Sportovní aktivita má na člověka mnoho dopadů, mezi které
se mimo zdravotních přínosů řadí také socializace, rekreace nebo zdatnost. Všechny
tyto dopady budou rozebrány níže.

Zdravotní dopady sportu
Pravidelná sportovní aktivita prokazatelně snižuje výskyt některých vážných onemocnění jako
například obezity, diabetu, nadváhy či kardiovaskulárních chorob. Pravidelná sportovní aktivita
pomáhá zlepšovat nejen fyzické, ale i duševní zdraví člověka. Kromě posílení a formování
postavy se po sportovním výkonu zlepšuje také kvalita spánku. Pravidelná sportovní aktivita
pomáhá předcházet řadě onemocnění a zároveň zlepšuje kondici a zdraví člověka.
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Socializace
V jakémkoliv věku pomáhá sport socializovat člověka. Děje se tak především u skupinových
sportů, kde se člověk učí komunikovat a vycházet s lidmi, společně pracovat za dosažením
úspěchu a utužovat vazby nejen v týmu, ale také s protihráči. I v individuálních sportech je však
velice důležité umět komunikovat nejen s lidmi, ale i sám se sebou. Socializace je podstatná
i u dětí, které se při skupinových hrách učí jednat se svým okolím a buduje se tak jejich charakter
a osobnost. Díky sportu můžeme poznat nové lidi a stát se členem blízké komunity.

Rekreace
U sportovních aktivit je třeba dbát i na rekreaci. Aktivní odpočinek je pro lidské tělo stejně
důležitý jako ten pasivní. Především v dnešní uspěchané době pomáhá lidem na chvilku opustit
vysoké životní tempo a udělat si čas pouze na sebe a sportovní aktivitu, u které mohou
relaxovat. Ve společnosti převládá sedavý způsob zaměstnání, proto je pro většinu populace
přínosem relaxovat aktivně při sportu, při kterém ze sebe vydají nahromaděné napětí a dochází
tak ke zvýšení jejich životní spokojenosti.
Zdatnost
Dalším pozitivním dopadem na sportujícího člověka je budování jeho zdatnosti a odolnosti. Díky
pravidelnému sportování dochází ke zvyšování zdatnosti člověka, narůstá jeho fyzická síla
i psychická odolnost, díky čemuž se stává celkově silnějším. Všechny tyto aspekty se poté
promítají i do zdravotnictví, které díky fyzické odolnosti člověka není zatěžováno neustálými
nemocemi, ale i do ekonomiky, jelikož fyzicky i psychicky zdatný člověk odvádí lepší pracovní
výkony.
Seberealizace
Sport umožňuje každému jedinci, který jej provozuje, jistou míru seberealizace. Při sportovních
aktivitách dochází ke zlepšování duševní pohody. Sport přináší uspokojení z dosažených
výsledků, překonávání překážek, vítězství, ale i uspokojení z pohybu jako takového.

Ekonomika
Sport napomáhá zlepšovat zdraví lidí, což má samozřejmě pozitivní vliv na ekonomiku, neboť
se nemusí vydávat velké množství finančních prostředků na zdravotní péči. Tyto peníze lze
naopak investovat do zlepšování sportovního vybavení pro lidi.
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Zároveň dochází k rozvoji sportovního odvětví. Pozitivní vliv na rozvoj ekonomiky mají
především tyto činnost spojené se sportem:
▪

pořádání sportovních akcí,

▪

výstavba sportovišť,

▪

obchodování se sportovním zbožím a

▪

sport ve službách – posilovna, sportovní kurzy, fitness centra.

Občanství
Sport vytváří a podporuje sounáležitost v týmu, dodržování pravidel hry, respekt vůči ostatním,
solidaritu a disciplínu. Pozitivní dopad má sport také na chování jedince, které by mohlo být
nežádoucí, ale díky sportu se takové chování eliminuje a také se vytváří prevence vůči němu.
Pocit sounáležitosti je podporován pocitem, že patříme do určité skupiny lidí a tím je zároveň
i podporováno vlastenectví nebo tzv. krajanství. Dalším přínosem pro sport z hlediska občanství
je také dobrovolnictví, které je součástí každé moderní společnosti.

Definování strategických cílů obce v oblasti sportu
Pro další rozvoj sportu v obci Zbůch je důležité stanovit strategické cíle, kterých chce obec
v budoucnu dosáhnout a určit priority, kterými se má do budoucna zabývat. Mezi základní
PRIORITY OBCE byly zařazeny následující oblasti:
Sport mládeže a dětí
Dostatečný pohyb dětí a mládeže je důležitý pro jejich správný a zdravý vývoj, proto je nezbytné
sport u těchto skupin podporovat. Sport pomáhá dětem nejen s jejich správným tělesným
a duševním vývojem, ale je také důležitý pro jejich schopnost socializace a má vliv na vývoj
chování. Obec Zbůch by tedy měla podporovat děti a mládež a snažit se o rozvoj souvisejícího
sportovního zázemí.
Sport pro všechny
Člověk v každém věku potřebuje pro svůj kvalitní a zdravý život nějakou formu aktivního pohybu,
proto je důležité podporovat také sportovní aktivity pro dospělé. Možnost aktivně sportovat by
měla být dostupná pro všechny bez rozdílu věku, pohlaví, rasy, národnosti či společenského
postavení. Proto by se obec měla zaměřit na zajištění kvalitního zázemí a vytvoření podmínek
pro sportovní vyžití dospělých všech věkových kategorií. Zároveň je potřeba zpřístupnit sport
také osobám s tělesným handicapem či jinak znevýhodněným.
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Sportovní infrastruktura
Kvalitní a rozmanité sportovní zázemí je základním předpokladem k tomu, aby jak děti,
tak dospělé bavilo sportovat. Proto je nutné, aby se obec starala o stávající sportovní zázemí
a zároveň se ho snažila dále rozšiřovat a vylepšovat ke spokojenosti svých obyvatel. Vzhledem
k tomu, že výstavba a údržba sportovního zázemí je finančně náročná, měla by se obec
v budoucnu pokusit získat na tyto činnosti podporu z nějakého dotačního titulu s čímž má mimo
jiné bohaté zkušenosti.

Možnosti financování sportu v obci
Níže budou rozebrány možné dotace a granty, kterých by obec při rozvoji sportu mohla využít.
Financování sportu z obecního rozpočtu
Jak již bylo zmíněno výše, vynakládá obec každý rok určitý objem finančních prostředků
na rozvoj oblasti sportu ve svém území ať už se jedná o náklady na materiál, opravy, služby,
pořizování a obnovu majetku atp. V tomto trendu bude rozhodně pokračovat i nadále.
Financování z Národní sportovní agentury
Prostřednictvím dotačních výzev z Národní sportovní agentury lze financovat jak investiční
projekty, tak i neinvestiční projekty. NSA podporuje sportovní činnosti a sportovní zařízení
vč. jejich zázemí, ať se jedná o majetek sportovních klubů či spolků anebo místní samosprávy.
Zároveň se také snaží o zprostředkování spolupráce mezi těmito subjekty.
Cílem je dosáhnout harmonického sportovního prostředí, které bude vychovávat úspěšné
vrcholové sportovce reprezentující naši zemi v zahraničí, ale i podporovat rekreační sportovce,
pro které je pohyb relaxační aktivitou ke škole či zaměstnání.
Dotační tituly NSA podporují zejména následující aktivity:
❖

Technické zhodnocení sportovního zařízení a jeho zázemí,

❖

Vybudování sportovního zařízení a jeho zázemí,

❖

Vybudování či rekonstrukce bezbariérového přístupu do sportovního zázemí,

❖

Podpora chodu sportovního klubu a sportovního zařízení vč. jeho zázemí,

❖

Podpora mládeže sportovních klubů či spolků.
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Financování z Nadace ČEZ
Další možností financování pro oblast sportu je Nadace ČEZ se svým programem Oranžová
hřiště. Náplní programu je pomáhat obcím a městským částem s financováním výstavby
a rekonstrukce venkovních hřišť. Hřiště nejčastěji vznikají u mateřských a základních škol a mají
různá zaměření: multifunkční, dětské nebo sportovní. Do Oranžových hřišť patří také výstavba
posilovacích prvků pro mládež, dospělé i seniory anebo workoutová hřiště. Grantové řízení
Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných aktivit. Žadatelé mohou žádat
o nadační příspěvek za účelem podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob
s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu, dobrovolných hasičů či životního prostředí.

Financování z Plzeňského kraje
Rozmanitou nabídku dotačních výzev nabízí také Plzeňský kraj, a to prostřednictvím dotací
zaměřených na sport a volný čas či podpory dětí a mládeže. Oblast pro sport a volný čas v sobě
zahrnuje investiční a neinvestiční typ podpory. Žadatelům jsou k dispozici např. tyto dotační
tituly:
❖

Podpora vybudování a modernizace sportovišť,

❖

Podpora tělovýchovy a sportu,

❖

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže,

❖

Podpora spolkové činnosti na venkově – opravy, rekonstrukce a modernizace
nemovitého majetku,

❖

Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji.

Možné přístupy a formy k naplnění stanovených priorit
Sestavení kalendáře sportovních akcí pořádaných v obci
Ve spolupráci s TJ Baník Zbůch a případnými nadšenci z řad občanů obec každoročně sestaví
kalendář sportovních akcí, který se bude během roku aktualizovat a který bude celoročně
vyvěšen na webových stránkách obce.
Aktivní spolupráce při pořádání sportovních akcí
Obec bude iniciovat spolupráci s TJ Baník Zbůch ohledně organizace a zajištění sportovních
akcí v obci. Zároveň bude aktivně podporovat vznik dalších sportovních aktivit a sportovních
akcí iniciovaných jednotlivci i skupinami.
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Zajištění financí pro rekonstrukci, modernizaci a novou výstavbu sportovního zázemí
Zástupci obce a TJ Baník Zbůch budou aktivně vyhledávat možnosti financování výstavby,
rekonstrukce, údržby a provozu sportovního zázemí. Budou zjišťovány možnosti čerpání dotací
na financování sportovního vybavení a infrastruktury.
Zajištění a podpora sportovních nadšenců, trenérů a organizátorů sportovních kroužků,
klubů, spolků a akcí
Obec bude pomáhat spolkům a ostatním organizacím zajišťující sportovní aktivity
s vyhledáváním sportovních nadšenců a trenérů, kteří se budou aktivně věnovat oddílům dětí
a mládeže v obci.
Významné sportovní akce
Pořádání sportovních akcí v obci přispívá nejen k většímu zapojení místních obyvatel
do sportovních aktivit, ale také pomáhá rozvíjet sociální kontakt, který se v dnešní moderní
uspěchané době vytrácí. Zastupitelé a aktivní občané organizováním či spoluorganizováním
takových akcí přispívají i ke zviditelnění obce jako takové. Obec Zbůch by měla přispívat
na organizování sportovních akcí na svém území.
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Na základě výše uvedených priorit jsou v tabulkách níže definovány základní STRATEGICKÉ
CÍLE, OPATŘENÍ A AKTIVITY obce Zbůch, které budou realizovány k naplnění cílů:
Tabulka 11: Přehled cílů, opatření a aktivit – sport

CÍL 1: ZAJISTIT KVALITNÍ A DOSTUPNOU SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURU
OPATŘENÍ:

AKTIVITA 1.1.1
Projekčně připravit revitalizaci a výstavbu nových sportovišť
vč. zázemí na pozemcích p. č. 34, 281, 822/4, 822/5, 823,
893/1, 893/26, 893/27, 894/1, 894/2, 897/1, 897/18, 897/19,
898/1, 898/2, 899, 900, 901, 902, 903, 905/1, 905/2 a 906
v k.ú. Zbůch a následně projekty zrealizovat. Organizačně
akci zajistí vedení obce v souladu s rozhodnutím

1.1

Realizace

sportovišť

a

nových
sportovního

zázemí na území obce

zastupitelstva. Odborně a technicky bude aktivita zajištěna
soukromými firmami v souladu se zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek.
AKTIVITA 1.1.2
Projekčně připravit a realizovat projekt zaměřený na
výstavbu

nové

kryté

multifukční

sportovní

haly.

Organizačně akci zajistí vedení obce v souladu s
rozhodnutím zastupitelstva. Odborně a technicky bude
aktivita zajištěna soukromými firmami v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
OPATŘENÍ:

AKTIVITA 1.2.1
Projekčně připravit a realizovat vybudování nových
naučných stezek spojených mimo jiné i s historií hornictví
v obci. Organizačně akci zajistí vedení obce v souladu s
rozhodnutím zastupitelstva. Odborně a technicky bude
aktivita zajištěna soukromými firmami v souladu se

1.2 Realizace nových stezek

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
AKTIVITA 1.2.2
Rozšířit síť cyklotras a cyklostezek. Organizačně akci zajistí
vedení obce v souladu s rozhodnutím zastupitelstva.
Odborně a technicky bude aktivita zajištěna soukromými
firmami v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.
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CÍL 2: ROZVÍJET A PODPOROVAT SPORTOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE
OPATŘENÍ:

AKTIVITA 2.1.1
Iniciovat pořádání sportovních akcí (sportovní dny aj.),

2.1 Podpora zapojení dětí připravovat nové projekty v oblasti sportu a podporovat
a

mládeže

v rámci stávající a nově vznikající spolky v oblasti sportu dětí

sportovního spolku

a mládeže. Tuto aktivitu bude zajišťovat zastupitelstvo obce
ve spolupráci se spolky.

OPATŘENÍ:

AKTIVITA 2.2.1

2.2 Finanční podpora obce
směrem

k organizacím Zachovat stávající finanční a jinou podporu obce směrem

věnujících

se

dětem k organizacím věnujících se dětem a mládeži. Tuto aktivitu

a mládeži v oblasti nabídky bude zajišťovat zastupitelstvo obce.
sportu a volnočasových aktivit

CÍL 3: ZPŘÍSTUPNIT SPORT PRO VŠECHNY
OPATŘENÍ:
3.1

Rozšíření

sportovních

a

AKTIVITA 3.1.1

možnosti Vybudovat

OPATŘENÍ:

akcí,

Pořádání
kterých

odpočinková

sportoviště

sportovních
se

zajišťovat zastupitelstvo obce.
AKTIVITA 3.2.1

mohou

aktivně zúčastnit děti, dospělí
i senioři

či

pohybových pro seniory, handicapované osoby atp. Tuto aktivitu bude

aktivit pro všechny občany

3.2

outdoorová

Zapojit všechny obyvatele do aktivní přípravy a organizace
sportovních akcí, iniciovat pořádání sportovních akcí,
podporovat sportovní aktivity seniorů (např. organizované
turistické výlety). Tuto aktivitu bude zajišťovat zastupitelstvo
obce ve spolupráci s místními obyvateli.
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CÍL 4: PODPOROVAT A POŘÁDAT SPORTOVNÍ AKCE
OPATŘENÍ:

AKTIVITA 4.1.1

4.1 Získaní dotační podpory Odpovědná osoba z řad zástupců obce bude aktivně
na

organizaci

sportovních vyhledávat

akcí

dotační

Spolupráce

s místními
na

obce

přípravě

nových

i

pravidelných

sportovních akcích
OPATŘENÍ:
Vytvoření
a

uceleného

akcí,

prezentace občanům

Iniciovat pořádání sportovních akcí a připravovat nové
projekty v oblasti sportu všech věkových skupin. Tuto
aktivitu bude zajišťovat zastupitelstvo obce ve spolupráci
s místními obyvateli.
AKTIVITA 4.3.1

přehledu nabídky sportovních
aktivit

dostupných

AKTIVITA 4.2.1

obyvateli

stávajících

4.3

v rámci

programů (EU, národní zdroje, kraj, nadace atp.).
OPATŘENÍ:

4.2

příležitosti

jejich

Vytvořit přehledný kalendář akcí na webových stránkách
obce, který bude pravidelně aktualizován odpovědnou
osobou z řad zástupců obce.
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VÝCHODISKA
NÁVRHOVOU

PRO
ČÁST

Z výše uvedených charakteristik byla sestavena SWOT analýza za účelem systematicky
znázornit a shrnout předchozí text a zároveň umožnit analýzu dosavadního i budoucího vývoje
obce. Podstatou této analýzy je identifikovat klíčové silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby.
Cílem je omezit slabé stránky, podpořit silné stránky a předcházet hrozbám za využití příležitostí
tak, aby obec neustále zvyšovala spokojenost jejích obyvatel a lákala obyvatele nové.
Tato analýza slouží jako východisko pro návrhovou část.
Obrázek 20: SWOT analýza

❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Výhodná poloha vzhledem ke krajskému městu
Dobrá dopravní dostupnost, blízkost dálnice
Vysoká úroveň v oblasti občanského vybavení
Vlastní sběrný dvůr
Spolková činnost
Členství v MAS Radbuza

Vysoká hustota provozu
Špatný stav místních komunikací
❖ Chybějící chodníky
❖ Nekomplexní a neúplné řešení bezbariérových
komunikací v obci
❖ Nedostatečná kapacita ZŠ a MŠ
❖
❖

S

W

O

T

Nové rozvojové plochy pro bydlení a podnikání
Rekonstrukce a revitalizace obecního majetku
Realizace odpočinkových míst
Zvýšení úrovně dopravní dostupnosti mezi
jednotlivými částmi obce
Realizace bezbariérových tras
Výstavba a rekonstrukce sportovních zařízení
Rozvoj společenských, kulturních a sportovních
aktivit
Využívání dotačních možností

Nedostatek financí na rozvoj obce
Vysoké konstantní náklady
❖ Nezájem občanů o komunitní život v obci
❖ Nízká aktivita podnikatelů na území obce
❖
❖
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NÁVRHOVÁ

ČÁST

V této části dokumentu bude představena strategická vize obce Zbůch, která bude dále
rozčleněna do základních strategických cílů. Tyto strategické cíle budou blíže rozpracovány
v opatření, která slouží jako záchytné body pro budoucí činnost obce a jejichž naplněním dojde
k naplnění samotné vize.

I.

STRATEGICKÁ VIZE

Strategická vize obce Zbůch vychází z výše uvedené analytické části a provedené SWOT
analýzy. Vize by měla přinést koncept dalšího směřování rozvoje obce tak, aby došlo k jejímu
trvale udržitelnému rozvoji za předpokladu uchování původních hodnot obce a ochrany
životního prostředí. Strategická vize je sdílenou představou o budoucnosti obce, jejíhož
naplnění je potřeba dosáhnout plněním stanovených úkolů a vytyčených cílů.

II.

STRATEGICKÉ CÍLE A OPATŘENÍ

Aby mohlo dojít k této změně, stanovila si obec několik cílů, kterých se bude v následujících
letech držet. Ze strategické vize úzce vycházejí strategické cíle, které pro účel přehlednosti byly
uspořádány do čtyř tematických celků následovně:
Cíl 1: Optimalizovat technickou infrastrukturu
Cíl 2: Optimalizovat životní prostředí
Cíl 3: Optimalizovat dopravní infrastrukturu
Cíl 4: Optimalizovat občanskou vybavenost
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Výše uvedené cíle budou blíže rozpracovány do jednotlivých opatření, která jsou uvedena níže.
Pro každý strategický cíl budou níže v této kapitole uvedena opatření, která z cílů vychází
a jsou dílčími kroky k naplnění cílů a samotné vize. Pro každé opatření jsou uvedeny aktivity,
jejichž splněním dojde k naplnění opatření, respektive cílů a vize. Řídící skupinou je v tomto
případě zastupitelstvo obce, jehož úkolem je především usměrňování aktivit vedoucích
k naplnění cílů. Tato skupina by měla iniciovat realizaci rozvojových opatření, aktivně vyhledávat
a zajišťovat zdroje financování, projednávat podněty vztahující se k jednotlivým opatřením a
projednávat změny dle aktuálních podmínek a potřeb.
Podstatným bodem optimálního postupu směrem ke stanoveným cílům je sledování vývoje
a dílčích úspěchů a průběžné hodnocení naplňování rozvojových opatření. Tento strategický
rozvojový dokument bude průběžně (min. 1x ročně) revidován, aktualizován a upravován
s ohledem na průběh realizace jednotlivých opatření, aktuálních podmínek a příležitostí.
Stimulem k aktualizaci tohoto dokumentu může být například podstatná změna vnějších
podmínek, naplnění části plánu nebo vymezení nových strategických cílů. Aktualizace
strategického plánu rozvoje obce by však neměla být způsobena změnou politické reprezentace
obce.
Změny či úpravy plánu rozvoje budou prováděny přímo do těla dokumentu. V úvodu bude
vytvořena kapitola Seznam revizí, která bude obsahovat název kapitoly, v níž došlo ke změně,
stručný popis této změny a datum, kdy tato úprava vstoupila v platnost. Aktualizaci tohoto
dokumentu vždy schválí zastupitelstvo obce a dokument označí v kapitole Schvalovací doložka
datem, kdy vešla daná verze v platnost.
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Tabulka 12: Přehled cílů, opatření a aktivit – rozvoj obce

CÍL 1: OPTIMALIZOVAT TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
OPATŘENÍ:
AKTIVITA 1.1.1:
Dobudovat zbytkové části

kanalizace

a vodovodu vč. rekonstrukce stávajících
vedení. Organizačně akci zajistí vedení obce
v souladu

s rozhodnutím

zastupitelstva.

Odborně a technicky bude aktivita zajištěna
soukromými firmami v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb.
AKTIVITA 1.1.2:
Připravit studii pro vlastní obecní čistírnu
odpadních vod. Organizačně akci zajistí
1.1 Nakládání s vodou

vedení

obce

v souladu

s rozhodnutím

zastupitelstva. Odborně a technicky bude
aktivita

zajištěna

soukromými

firmami

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.
Postupně

AKTIVITA 1.1.3:
zrekonstruovat

dešťovou

kanalizaci v obci. Organizačně akci zajistí
vedení obce v souladu s rozhodnutím
zastupitelstva. Odborně a technicky bude
aktivita

zajištěna

soukromými

firmami

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.
OPATŘENÍ:

AKTIVITA 1.2.1:
Zaměřit se na adekvátní rozšíření sběrného
dvora. Organizačně akci zajistí vedení obce
v souladu s rozhodnutím zastupitelstva.
Odborně a technicky bude aktivita zajištěna
soukromými firmami v souladu se zákonem

1.2 Zajištění vyššího komfortu v oblasti
odpadového hospodářství

č. 134/2016 Sb.
AKTIVITA 1.2.2:
Navýšit počet sběrných míst pro separovaný
odpad. Organizačně akci zajistí vedení obce
v souladu s rozhodnutím zastupitelstva.
Odborně a technicky bude aktivita zajištěna
soukromými firmami v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb.
42 | S t r á n k a

OPATŘENÍ:

AKTIVITA 1.3.1:
Zavést plyn k hasičské zbrojnici ve Zbůchu.
Organizačně

1.3 Rozvod plynu

akci

zajistí

vedení

obce

v souladu s rozhodnutím zastupitelstva.
Odborně a technicky bude aktivita zajištěna
soukromými firmami v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb.

OPATŘENÍ:

AKTIVITA 1.4.1
Uložit nadzemní vedení elektrické energie
do země. Organizačně akci zajistí vedení
obce v souladu s rozhodnutím zastupitelstva.
Odborně a technicky bude aktivita zajištěna
soukromými firmami v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb.

1.4 Energetický management

AKTIVITA 1.4.2
V souvislosti s úsporou energie postupně
vyměnit

svítidla

veřejného

osvětlení

za úsporná. Organizačně akci zajistí vedení
obce v souladu s rozhodnutím zastupitelstva.
Odborně a technicky bude aktivita zajištěna
soukromými firmami v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb.
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CÍL 2: OPTIMALIZOVAT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
OPATŘENÍ:
AKTIVITA 2.1.1:
Pravidelně upravovat veřejnou

zeleň

a vysazovat nové stromy. Organizačně akci
2.1 Péče o veřejnou zeleň

zajistí vedení obce v souladu s rozhodnutím
zastupitelstva. Odborně a technicky bude
aktivita

zajištěna

soukromými

firmami

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.
OPATŘENÍ:

AKTIVITA 2.2.1:
Revitalizovat vodní plochy v katastru obce.
Organizačně

2.2 Péče o vodní toky a plochy

akci

zajistí

vedení

obce

v souladu s rozhodnutím zastupitelstva.
Odborně a technicky bude aktivita zajištěna
soukromými firmami v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb.

OPATŘENÍ:

AKTIVITA 2.3.1:
Zřídit

nové

Organizačně
2.3 Vybudování odpočinkových zón

odpočinkové

zóny

akci

vedení

zajistí

v obci.
obce

v souladu s rozhodnutím zastupitelstva.
Odborně a technicky bude aktivita zajištěna
soukromými firmami v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb.

OPATŘENÍ:

AKTIVITA 2.4.1:
Zajistit relevantní péči o lesy v majetku obce.
Organizačně

2.4 Péče o lesy

akci

zajistí

vedení

obce

v souladu s rozhodnutím zastupitelstva.
Odborně a technicky bude aktivita zajištěna
soukromými firmami v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb.
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CÍL 3: OPTIMALIZOVAT DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
OPATŘENÍ:
AKTIVITA 3.1.1:
Průběžně opravovat a budovat
komunikace

vč.

místní

parkovacích

stání.

Organizačně akci zajistí vedení obce v souladu
s rozhodnutím

zastupitelstva.

Odborně

a technicky bude aktivita zajištěna soukromými
3.1 Místní komunikace

firmami v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.
AKTIVITA 3.1.2:
Rekonstruovat stávající a budovat chybějící
chodníky. Organizačně akci zajistí vedení obce
v

souladu

s

rozhodnutím

zastupitelstva.

Odborně a technicky bude aktivita zajištěna
soukromými firmami v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb.
OPATŘENÍ:
Realizovat

AKTIVITA 3.2.1:
schválený Bezbariérový

záměr

Zbůch. Organizačně akci zajistí vedení obce v
3.2 Zajištění bezbariérovosti

souladu s rozhodnutím zastupitelstva. Odborně
a technicky bude aktivita zajištěna soukromými
firmami v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.

OPATŘENÍ:

AKTIVITA 3.3.1:
Realizovat III. etapu průtahu obce Zbůch na
silnici I/26. Organizačně akci zajistí vedení obce
v souladu s rozhodnutím zastupitelstva a ve
spolupráci s vlastníkem dotčené infrastruktury.
Odborně a technicky bude aktivita zajištěna
soukromými firmami v souladu se zákonem

3.3 Zklidnění silniční dopravy

č. 134/2016 Sb.
AKTIVITA 3.3.2:
Nechat zpracovat studii a realizovat projekt na
omezení

tranzitu

obcí

na

silnici

II/180.

Organizačně akci zajistí vedení obce v souladu
s rozhodnutím zastupitelstva a ve spolupráci
s vlastníkem dotčené infrastruktury. Odborně
a technicky bude aktivita zajištěna soukromými
firmami v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.
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CÍL 4: OPTIMALIZOVAT OBČANSKOU VYBAVENOST
OPATŘENÍ:
AKTIVITA 4.1.1:
Navýšit kapacitu základní školy a zkvalitnit její
materiálně technické vybavení. Organizačně
akci

zajistí

vedení

s rozhodnutím

obce

v souladu

zastupitelstva.

Odborně

a technicky bude aktivita zajištěna soukromými
firmami v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.
4.1 Zkvalitnění služeb v oblasti školství

Navýšit

AKTIVITA 4.1.2:
kapacitu
mateřské

prostřednictvím

výstavby

nové

školy
budovy

a zkvalitnit její materiálně technické vybavení.
Organizačně akci zajistí vedení obce v souladu
s rozhodnutím

zastupitelstva.

Odborně

a technicky bude aktivita zajištěna soukromými
firmami v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.
OPATŘENÍ:

AKTIVITA 4.2.1:
Rekonstruovat (příp. postavit nové) kulturní
zařízení a zázemí pro lékařskou péči a služby
určené občanům. Organizačně akci zajistí
vedení

obce

v

souladu

s

rozhodnutím

zastupitelstva. Odborně

a

technicky bude aktivita zajištěna soukromými
firmami v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.

4.2 Rekonstrukce a výstavba veřejných
budov

Rekonstruovat

AKTIVITA 4.2.2:
budovu obecního

úřadu.

Organizačně akci zajistí vedení obce v souladu
s

rozhodnutím

zastupitelstva.

Odborně

a technicky bude aktivita zajištěna soukromými
firmami v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.
AKTIVITA 4.2.3:
Připravit projektovou dokumentaci a realizovat
projekt zaměřený na výstavbu nové hasičské
zbrojnice ve Zbůchu. Organizačně akci zajistí
vedení

obce

v

souladu

s

rozhodnutím

zastupitelstva. Odborně a technicky bude
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aktivita zajištěna soukromými firmami v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb.
OPATŘENÍ:

AKTIVITA 4.3.1:
Rekonstruovat bytový fond obce. Organizačně
akci

4.3 Obecní bytový fond

s

zajistí

vedení

rozhodnutím

obce

v

souladu

zastupitelstva.

Odborně

a technicky bude aktivita zajištěna soukromými
firmami v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.
OPATŘENÍ:
4.4 Zázemí a vybavenost SDH obce

AKTIVITA 4.4.1:
Revitalizovat

hasičské

cvičiště

a

zázemí

u zbrojnice v Červeném Újezdu. Organizačně
akci
s

zajistí

vedení

rozhodnutím

obce

v

zastupitelstva.

souladu
Odborně

a technicky bude aktivita zajištěna soukromými
firmami v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.
AKTIVITA 4.4.2:
Pořídit novou požární techniku pro zásahovou
jednotku SDH zřízenou obcí. Organizačně akci
zajistí
s

vedení

rozhodnutím

obce

v

zastupitelstva.

souladu
Odborně

a technicky bude aktivita zajištěna soukromými
firmami v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.
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III. MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ
Primárním zdrojem financování rozvojových opatření je samozřejmě rozpočet obce. Vybraná
opatření je možné také spolufinancovat z různých dotačních titulů – kraj, národní zdroje,
evropské fondy atp. Strategický plán rozvoje obce je možné použít jako základ pro tvorbu
finančního výhledu obce do dalších let.
Financování z obecního rozpočtu
Méně náročné akce bude obec financovat postupně z vlastního rozpočtu. Na finančně
objemnější akce bude obec shánět větší či menší příspěvky z dostupných dotačních programů
(ČR, EU, nadace). S předfinancováním/dofinancováním takovýchto akcí se samozřejmě také
počítá.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Rozmanitou nabídku dotačních titulů má Ministerstvo pro místní rozvoj, které obcím nabízí hned
několik možností, mezi které patří např.:
▪

podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury,

▪

rekonstrukce a přestavba veřejných budov,

▪

podpora budování a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku,

▪

cestovní ruch.

Státní fond dopravní infrastruktury
V rámci dotačních titulů Státního fondu dopravní infrastruktury lze žádat příspěvek na zvyšování
bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků a cyklostezky.

Operační program životního prostředí
Tento operační program poskytuje dotace v několika typově zaměřených prioritních osách. V
rámci tohoto dokumentu jsou zmíněny pouze relevantní oblasti podpory, které by mohly být pro
Zbůch zajímavé z hlediska jejich obsahu:
Prioritní osa 1
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▪

Specifický cíl 1.3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření
se srážkovými vodami

Prioritní osa 3
▪

Specifický cíl 3.1: Prevence vzniku odpadů

Prioritní osa 4
▪

Specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny

▪

Specifický cíl 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Ministerstvo zemědělství
Díky programu „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ lze
získat dotační příspěvek na zlepšení technického stavu drobných vodních toků a MVN,
které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených
průtocích.

Ministerstvo financí
Jedním z hlavních zdrojů financování investičních akcí je

i Ministerstvo financí,

které poskytuje dotace zejména na akce zaměřené na podporu výstavby, obnovy
a provozování komunální infrastruktury (tj. oblast bydlení) a podporu rozvoje a obnovy
materiálně technické základny regionálního školství.

Ministerstvo životního prostředí
V rámci Národního programu Životní prostředí, který je zastřešen Ministerstvem životního
prostředí, lze mimo jiné žádat o dotace na výsadbu stromů v intravilánu obce, průzkum, posílení
a budování zdrojů vody, přírodní zahrady pro ZŠ atp.

Nadace ČEZ
Jednou z možností financování obecních aktivit jsou grantové programy Nadace ČEZ. Náplní
programu Oranžové hřiště je pomáhat obcím s financováním výstavby a rekonstrukce
venkovních hřišť nebo sportovních prvků. Dalším programem je Podpora regionů, v rámci,
kterého lze žádat o nadační příspěvek za účelem podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální
péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.
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Plzeňský kraj
Dalším poskytovatelem dotace může být i Plzeňský kraj, jehož nabídka dotačních titulů je velice
bohatá. Zajímavé dotační tituly jsou vypsány níže:
▪

Ochrana přírody,

▪

PSOV PK – Projekty obcí,

▪

Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže,

▪

Dotace na restaurování ohrožených nemovitých kult. památek v exteriéru,

▪

Zachování a obnova památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo
národní kulturní památky.

Možnosti financování pro oblast sportu jsou samostatně popsány v části Plán rozvoje
sportu.
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SCHVALOVACÍ

DOLOŽKA

Tento Strategický rozvojový dokument obce Zbůch, jehož součástí je také část věnovaná oblasti
sportu, tak aby měla obec splněnou povinnost dle § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, v kombinaci s bodem 6 článku II. zákona č. 230/2016 Sb., zpracovaný pro období 2021–
2031 byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce Zbůch dne……………2021.

………………………………………………
Ing. Dušan Duchek, starosta
Obec Zbůch
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