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02. Úvod 

02.1 Úvodní slovo 

Cílem tohoto dokumentu je vytvo�it základní strategický 
dokument dle ustanovení zákona o obcích  
�. 128/2000 Sb. 

02.2  Úvodní zpráva  

V rámci tvorby strategie je na úvod vhodné specifikovat 
tématické okruhy otázek, na které bude tento dokument 
hledat adekvátní odpov�di: 

� d�vod tvorby strategického rozvojového plánu �
� projektový rámec plánu �
� formy a zp�soby �ešení plánu �
� podoba programových východisek �
� podoba programových cíl� �
� �asové, nákladové vazby �
� formulace konkrétních ak�ních opat�ení �
� pravomoci a odpov�dnosti realizace �

Pro koordinaci p�ípravy strategického rozvojového plánu 
byla vytvo�ena pracovní skupina, kterou tvo�í �lenové 
zastupitelstva obce. Skupina pracovala ve složení: 

Petr� V�ra 
Januška Milan 
Váchová Toniniová Jana Ing. 
Konvalinka Libor 
Hrdli�ková Zuzana Mgr. 
Kucha� František 
Borský Aleš Mgr. 

02.2.1  Vymezení rozsahu �ešení  

Rozsah a míra podrobnosti �ešení tohoto strategického 
rozvojového plánu obce odpovídá rozsahu objednávky.  



Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Díl A. Pr�zkumy  �  02-�ást úvodní  �  strana 3 

�ešení vychází z metodické podpory tvorby rozvojových dokument� obcí zpracované 
v rámci napl�ování vládní strategie Efektivní ve�ejná 
správa a p�átelské ve�ejné služby ( Smart Administration ). 
Zárove� bylo p�ihlédnuto k princip�m mezinárodního 
standardu PRINCE2 (bez požadavku na certifikaci). 

02.2.2  Celkový obsah dokumentace  

Dokumentace strategického rozvojového plánu se celkov�
skládá ze �ty� díl�: 

02.4     Úvodní souhrnný p�ehled 

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v 
zákon� �. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje 
obce. Jde o hlavní nástroj strategického plánování a �ízení 
rozvoje obce.  

Tento dokument formuluje na základ� dosavadního vývoje 
a sou�asné situace v obci konkrétní p�edstavy o 
budoucnosti obce. Pomáhá plánovat využití vlastních 
prost�edk� a plánovat pokusy o �erpání dotací z fond�
Evropské unie, fond� státního rozpo�tu, z fond� krajského 
ú�adu a dalších dota�ních zdroj�. 



Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Díl A. Pr�zkumy  �  02-�ást úvodní  �  strana 4 

Strategický rozvojový plán obce ( SRPO ) je individuální 
dokument, který �eší specifické zám�ry a pot�eby obce  na 
svém správním území. Pro p�ehlednost je rozd�len na t�i 
základní tématické díly. 

V prvním dílu dokumentace se �eší pr�zkum a rozbor 
informací o sou�asném stavu podoby obce. Výsledky se 
stávají programovým východiskem pro další postup 
v návrhové �ásti programu. 

Díl A. Pr�zkum obsahuje následující �ásti: 

� �ást teoretická (A) 
� �ást koordina�ní 
� �ást mapová 
� �ást fotografická 
� �ást pr�zkumová 
� �ást prognostická 
� �ást analytická 
� �ást syntetická 

Ve druhém dílu dokumentace se hodnotí výsledky 
pr�zkum�. Rozborem informací o dosavadním vývoji a 
podob� sou�asného stavu vznikají relevantní podklady 
pro návrh plánu. 

Díl B. Pr�zkum obsahuje následující �ásti: 

� �ást teoretická (B) 
� �ást analytická 
� �ást prognostická 
� �ást syntetická 
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Ve t�etím dílu se formuluje základní rozvojový cíl, 
jednotlivé rozvojové osy a jejich individuální programové 
cíle. V podrobné �ásti strategického plánu jsou pak 
rozvojové osy  napln�ny konkrétními ak�ními iniciativami. 

Díl C. Plán obsahuje následující �ásti: 

� �ást teoretická (C) 
� �ást strategická 
� �ást taktická 
� �ást ak�ní 
� �asový harmonogram 
� náklady realizace 
� stanovení priorit 
� stanovení odpov�dnosti 

V záv�re�ném dílu je formulován teoretický i praktický 
postup implementace a �ešení zám�r�. Pro p�ehledn�jší 
zp�sob �ízení projekt� jsou dopln�ny vzorové formulá�e. 
Bilan�ní, monitorovací a evalua�ní �ást mohou vznikat 
teprve v pr�b�hu jeho realizace. 

Díl D. Implementace obsahuje následující �ásti: 

� �ást teoretická (D) 
� �ást implementa�ní 
� �ást riziková 
� �ást komunika�ní 
� �ást monitorovací 
� �ást bilan�ní 
� �ást evalua�ní 
� �ást inspira�ní 
� �ást záv�re�ná a schvalovací 
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Na základ� výsledk� hodnocení pr�b�žného pln�ní 
strategického plánu, vzniku nových dota�ních titul�, 
kofinan�ních p�íležitostí i  s ohledem na  konkrétní 
pot�eby obce bude strategický plán zpracovatelem 
aktualizován a prolongován nejpozd�ji v roce 2022. 
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Aktualizace Strategického rozvojového plánu 
budou reagovat na zm�ny vnit�ní a vn�jší  
situace obce: 

� tématické zm�ny a novinky 

� dota�ní zm�ny a novinky 

� legislativní zm�ny a novinky 

� sociální, spole�enské a bezpe�nostní zm�ny��

�

� zm�ny v rozpo�tovém ur�ení daní��

�

� zm�ny názorových priorit ZO 

� zm�ny strategických rozvojových plán� regionu 
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3.1 Struktura SRPO  

Tento Strategický rozvojový plán obce vznikl spole�nou 
iniciativou obyvatel, místních zájmových organizací  
a zastupitelstva obce. 
Plán vychází z koncep�ních dokument� kraje, �eské 
republiky a Evropské unie. 
Obsahuje základní cílovou vizi, programové cíle hlavních 
priorit a opat�ení k jejich postupné realizaci. 

P�ístupy k �ešení strategického managementu 

Úvodní a fundamentální otázkou rozvojového plánování je 
vyjasn�ní celkového p�ístupu k dané tématice. Primární 
volba p�ístupu do zna�né míry ovliv�uje celý další pr�b�h 
p�ípravy i realizace. Volba p�ístupu signalizuje, jaký 
myšlenkový aparát je preferován. Fotr [1] definuje p�t 
základních typ� p�ístup�: 

� Procesní p�ístup
� Psychologicko-sociální p�ístup
� Systémový  p�ístup
� Kvantitativní p�ístup
� Empirický p�ístup
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Proces, který vede od sou�asného výchozího stavu 
k požadovanému cílovému stavu lze obecn� ozna�it  
za – cestu zm�ny. Je to soubor krok�, opat�ení, aktivit, 
jejichž postupným napln�ním dojde k realizaci zám�ru. 
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Na proces strategického plánování lze nahlížet  
z pozice analýzy budoucích pot�eb. V tomto p�ípad�
lze veškeré zám�ry rozd�lit na t�i samostatné sekce:

� Co odstranit? 
Z pohledu analýzy a predikce budoucích pot�eb je možné 
definovat procesy, objekty nebo mechanismy, které bude 
vhodné opustit ( nap�. pronajmout, prodat, zlikvidovat ). 

� Co udržovat? 
Velká v�tšina aktivit na úrovni komunální samosprávy  
se v�nuje údržb� sou�asného stavu. P�evzít, udržovat  
a pozd�ji  op�t p�edat  správu obce v uspokojivém stavu, 
je bezesporu náro�ný úkol. 

� Co vytvo�it? 
Z pohledu analýzy a predikce mohou vyplynout nové 
pot�eby, které bude t�eba realizovat. Je ovšem t�eba 
pamatovat na to, že vše nové bude t�eba dále udržovat.  
A provozní náklady se mohou stát pro rozpo�et obce  
daleko v�tší zát�ží, než jednorázové náklady po�izovací. 
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3.1.1 Východiska 

Strategický rozvojový plán obce je koncep�ní dokument, 
který podrobn� �eší možnosti a zp�soby rozvoje obce na 
výhledové plánovací období 2018 – 2030.  

                     

Vychází z pr�zkumu vývoje obce v p�edchozích letech, 
podrobn� analyzuje sou�asný stav a reflektuje výsledky 
dotazníkového šet�ení u obyvatel obce. 
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Obec se rozhodla vytvo�it strategický dokument, který 
bude obsahovat základní rozvojové sm�ry budoucího 
vývoje na období 2018 – 2030. Vedle velkých a náro�ných 
projekt� do infrastruktury jsou nadále definovány i drobné 
akce, které by m�ly jednak zlepšit stav obce a zárove�
zlepšit životní podmínky obyvatel.  

3.1.2 Základní �ásti 

Strategický rozvojový plán obce se skládá z p�ti 
základních �ástí: 

� Pr�zkumová �ást 
kvantifikuje dosavadní vývoj a sou�asný stav obce

� Analytická �ást 
hodnotí dosavadní vývoj a sou�asný stav obce

� Návrhová �ást 
navrhuje základní cílovou vizi ( hlavní rozvojový cíl ), 
programové cíle  ( strategické tématické priority )  
a taktický ak�ní plán opat�ení 

� Realiza�ní �ást 
realiza�ní �ást obsahuje metodiku projektového �ízení, 
která s pomocí metodických list� podporuje všechny 
pracovní fáze  

� Bilan�ní �ást 
zp�tn� hodnotí p�edchozí kroky. Bilan�ní �ást tohoto 
strategického rozvojového plánu vznikne až v pr�b�hu 
plánovacího období realizace a bude obsažena 
v samostatných ro�ních hodnotících zprávách. 
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3.2  Metodika zpracování SRPO 

Strategický rozvojový plán obce je zpracován podle 
Metodiky tvorby programu rozvoje obce, kterou vydalo 
Ministerstvo pro místní rozvoj �R. Tématický rozsah 
�ešení programu reflektuje velikost p�edm�tné obce, 
stanovený plánovací horizont a dohodnutou míru 
podrobnosti zpracování. 

Strategický rozvojový plán obce vzniká inspira�ní 
spoluprací ze t�í zdroj�: 

� obyvatelé obce
� zastupitelé obce
� zpracovatel strategického plánu - koordinátor 
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3.2.1 Analytická �ást strategického plánu 

Analytická �ást SRPO hodnotí vývoj a stav jednotlivých 
význa�ných ekonomických, kulturn�-historických, 
spole�enských, ekologických a dalších ukazatel� a jev�. 
N základ� rozboru t�chto ukazatel� odhaluje p�í�iny a 
d�sledky jejich vývoje. Je posuzován sou�asný stav a 
vývoj základních ukazatel� v obci (jak kladné, tak záporné 
stránky rozvoje obce).  
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3.2.2 Tématické oblasti analytické �ásti (p�íklad): 

� Historie 
� Obyvatelstvo 
� Ekonomika 
� Rozvojová dokumentace 
� Technická infrastruktura 
� Doprava  
� Ob�anská vybavenost 
� Životní prost�edí 
� Správa obce 
� Zájmové aktivity 
� Pé�e o d�ti, seniory a handicapované osoby 
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3.2.3 SWOT analýza 

                    

 SILNÉ STRÁNKY / STRENGTH
 SLABÉ STRÁNKY / WEAKNESS
 P�ÍLEŽITOSTI / OPPORTUNITY
 OHROŽENÍ / THREAT
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3.3  Anketa 

3.3.1 Druhy anket 

Výzkum názoru ve�ejnosti v obci se obvykle provádí 
prost�ednictvím anonymních anket.  

Ankety podle rozsahu: 
- základní anketa s 15-ti otázkami 
- rozší�ené anketa (individuální rozsah otázek) 
- speciální anketa (nap�. pocitová mapa apod.) 

3.3.2 Metodika sb�ru dat 

Varianty sb�ru dat: 
- Písemný dotazník odevzdaný na obecním ú�adu 
- Elektronický dotazník na internetu 
- Kombinované �ešení 

3.3.3 Metodika zpracování dat 

Odpov�di na anketní otázky jsou zpracovány podle 
následujících pravidel: 

Textové otázky 
Obsahov� velmi blízké odpov�di na textové otázky jsou 
tématicky agregovány pod spole�nou formulaci, ke které 
je p�ipojeno �íslo vyjad�ující �etnost výskytu obsahov�
blízkých odpov�dí. 
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�íselné otázky 
Odpov�di na �íselné otázky se sdružují do intervalových 
skupin. Ke každé skupin� je p�ipojeno �íslo vyjad�ující 
�etnost výskytu odpov�dí v daném intervalu. 

Názorové otázky 
Odpov�di na názorové otázky jsou tvo�eny ozna�ením 
míry spokojenosti na �íselné stupnici. Ta je rozd�lena na 
jedenáct �ástí: od 0 – vyjad�ující názor zcela nespokojen 
až po 10 – vyjad�ující názor zcela spokojen. Výsledky jsou 
agregovány podle �etnosti výskytu hodnot spokojenosti do 
sloupcových graf�. 

Ze zpracování jsou vy�azeny všechny odpov�di vulgárního 
charakteru, odpov�di obsahující osobní útoky, odpov�di 
obsahující nehodnov�rné údaje  (nap�. všechny pocitové 
odpov�di ozna�ené stejnou hodnotou, p�ípadn� textové 
odpov�di bez jakékoliv výpov�dní hodnoty). 
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4.1     Vnit�ní a vn�jší  provázanost SRPO 

4.1.1 Vnit�ní provázanost 

Z hlediska vnit�ní provázanosti Strategického rozvojového 
plánu obce se jedná p�edevším o vazbu na územn�
plánovací dokumentaci obce. 

4.1.2  Vn�jší provázanost 

Z hlediska vn�jší provázanosti Strategického rozvojového 
plánu obce se jedná p�edevším o vazbu na strategické 
rozvojové plány sousedních obcí a vyšších územních 
celk�. 

4.2     Horizontální a vertikální provázanost SRPO 

4.2.1  Horizontální provázanost 

4.2.1.1 Vazba SRPO na strategické plány sousedních obcí  

P�ímé vazby na strategické rozvojové plány sousedních 
obcí nejsou. Spolupráce existuje v oblasti ve�ejné dopravy 
a nakládání s odpady. 

4.2.2  Vertikální provázanost 

4.2.2.1 Vazba SRPO na strategický plán rozvoje regionu  



Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Díl A. Pr�zkumy  �  04-�ást koordina�ní  �  strana 4 

Z hlediska vazby na strategický plán rozvoje regionu se 
jedná o dokument s názvem Územn� analytické podklady 
ORP Litom��ice - aktualizace 2017.

4.2.2.2    Vazba SRPO na strategický plán rozvoje  
 Ústeckého kraje 

Z hlediska vazby na strategický plán krajské úrovn� se 
jedná o dokument s názvem Program rozvoje Ústeckého 
kraje 2014-2020. 

4.2.2.3    Vazba SRPO na strategický plán rozvoje  
�eské republiky 

Z hlediska vazby na strategický plán celostátní úrovn� se 
jedná o dokument s názvem: Strategie regionálního 
rozvoje �R 2014 - 2020 a dokument s názvem: �esko 
2030. 

4.2.2.4    Vazba SRPO na strategický plán rozvoje V4+2 

Z hlediska vazby na strategický plán st�edoevropské 
úrovn� se jedná o dokument s názvem: Spole�ná 
strategie územního rozvoje stát� V4+2. 

4.2.2.5    Vazba SRPO na strategický plán rozvoje  
 Evropské unie 

Z hlediska vazby na strategický plán evropské úrovn� se 
jedná o dokument s názvem Územní agenda Evropské 
unie 2020. 

4.2.2.6    Vazba SRPO na strategický plán rozvoje  
 Organizace spojených národ�

Z hlediska vazby na strategický plán nejvyšší úrovn� se 
jedná zprost�edkovan� o dokument s názvem Strategický 
plán CBD pro ochranu biodivertizy 2011 – 2020. 
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7.1.1 Základní identifika�ní údaje o obci 

Název obce Ploskovice

Oficiální web www.ploskovice.cz

E-mailová adresa obecploskovice@email.cz

Adresa  Ploskovice 2 
41142 Ploskovice 

starosta    V�ra Petr�

NUTS 3 (kraj): Ústecký (CZ042) 

LAU1 (okres): Litom��ice (CZ0423) 

LAU2 (obec): CZ0423 565393

ORP  Litom��ice

PO  Litom��ice

katastrální vým�ra 8,41 km²

katastrální území 4

ZSJ  4 

ZS  50°33�37� s. š., 14°11�55� v. d.

nadmo�ská výška 238 m n. m. 
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7.1.2 Historie 

Ploskovice jsou sídlišt�m prav�kého p�vodu, p�ipomínané 
po�átkem 13. století v �eském p�episu zakládací listiny 
litom��ické kapituly z roku 1057 a znovu pak v jejím 
druhém zn�ní z roku 1058. 

Do roku 1188 je vlastnil šlechtic Hroznata, který je v�noval 
�ádu Johanit� (Maltézští rytí�i) a umožnil tak vznik �ádové 
komendy, která zde byla až do husitských válek. V roce 
1436 zapsal (v�noval) panství Ploskovice král Zikmund 
n�kdejšímu husitskému hejtmanu Jakoubkovi z V�esovic, 
který potom užíval predikátu „z Ploskovic“. V�esovi�tí (z 
Ploskovic) opevnili budovu n�kdejší �ádové komendy 
Johanit� a adaptovali ji na své sídlo. 

V roce 1496 povstali proti Adamu Ploskovickému poddaní, 
sídlo dobyli a poddali se rytí�i Daliborovi z Kozojed. Ten 
byl poté pohnán p�ed zemský soud a v roce 1498 
odsouzen ku ztrát� hrdla. Daliborovo jméno – Daliborka – 
nese jedna z v�ží Pražského hradu. Dalibor se stal 
nám�tem libreta Smetanovy opery „Dalibor“, která byla 
poprvé uvedena v roce 1868. 

V 16. století se majitelé Ploskovic �asto st�ídali. V letech 
1545 – 1575 bylo p�vodní panské sídlo p�estav�no na 
zámek. V pr�b�hu t�icetileté války (1618-1648) byly 
Ploskovice n�kolikrát vypáleny. V roce 1650 zahájila Marie 
Sidonie, dcera hrab�te Jind�icha Šlika, obnovu zámku, ale 
v roce 1663 byla nucena Ploskovice prodat vévodovi 
Jind�ichovi Sasko-Lauenburskému. Po smrti jeho syna 
Julia Františka Sasko-- Lauenburského získala Ploskovice 
jeho dcera Anna Marie Františka, podruhé provdaná za 
Jana Gastona III. (1737), velkovévodu toskánského a 
posledního p�íslušníka rodu Medici.  

V letech 1720-1725 nechala Marie Anna Františka starý 
zámek zbo�it a vystav�la zde nové letní sídlo, patrn� podle 
návrhu litom��ického architekta Oktaviána Broggia. Po 
Marii Ann� Františce p�ešly Ploskovice na bavorského 
kurfi�ta Maxmiliána Josefa III. z rodu Wittelsbach�, za 
jehož vlády v roce 1775 vypuklo na panství selské 
povstání. 
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S povýšením Bavorska na království roku 1805 souviselo 
p�edání Wittelbašských statk� v �echách v roce 1813 
arcivévodovi Ferdinandu Salcburskému, pozd�jšímu 
velkovévodovi toskánskému a v roce 1835 císa�i 
rakouskému Ferdinandu V. V roce 1816 byl zámek 
zna�n� rozší�en. 

K rozkv�tu Ploskovic došlo po roce 1848. Ferdinand I. byl 
korunován jako rakouský císa� roku 1835 a 7. zá�í 1836 
se nechal korunovat na posledního �eského krále jako 
Ferdinand V.  2. prosince 1848 musel abdikovat ve 
prosp�ch svého synovce Františka Josefa I. Poté p�esídlil 
do Ploskovic. V roce 1854 natrvalo p�esídlil do Prahy.  

Spolu se Zákupy se Ploskovice staly jeho letní rezidencí. 
Zámek doslal v letech 1850 – 1853 svoji dnešní podobu 
podle návrhu dvorního architekta Jana B�lského, kterému 
od roku 1851 pomáhal architekt Josef Pokorný. Pr��elí 
pak B�lský upravil ve spolupráci s víde�ským architektem 
Brancklem. 

Na panství tehdy žilo asi 300 p�evážn� �eských rodin a lze 
proto hovo�it o obci �eské. V roce 1875 Ferdinand I. 
zem�el a panství získal císa� Franz Josef I. Po vzniku 
republiky v roce 1918 se Ploskovický zámek stal 
majetkem státu a byla zde rezidence ministerstva 
zahrani�ních v�cí. Po roce 1945 se stal zámek turistickou 
atrakcí. 

zdroj: www.ploskovice.cz 
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7.1.3 Obyvatelstvo 

   

( údaje  podle �SÚ ) 
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7.1.4 Ekonomika 
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( údaje  podle �SÚ ) 

7.1.5 Rozvojová dokumentace 

Územn� plánovací dokumentace 
Obec má zpracovaný územní plán z roku 2015. 

Strategický rozvojový plán 
Strategický rozvojový plán obce byl zpracován v roce 2011. 
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7.2.1 Zásobování pitnou vodou 

V obci je vybudovaná vodovodní sí�, kterou provozuje spole�nost 
Severo�eské vodovody a kanalizace. Ploskovice a T�chobuzice jsou 
napojeny na skupinový vodovod Ploskovice, místní �ást Vinné je 
napojena na vodovod Chudoslavice, místní �ást Maškovice má 
vlastní sí� a místní �ást Starý  Mlýnec  má individuální  zdroje  vody.  
Kvalita vody i tlak vody jsou v sou�asné dob� vyhovující. 

7.2.2 Zásobování požární vodou 

Zásobování požární vodou je zajišt�no z požárních hydrant� a 
víceú�elových vodních ploch.

7.2.3 Zachycování a odvád�ní povrchových vod 

	ešení odkanalizování povrchových vod z obce je �ešeno systémem 
otev�ených p�íkop� a jejich �áste�ným zatrubn�ním s napojením na 
vodote�. 

7.2.4 Zachycování a �išt�ní odpadních vod 

Místní �ást Ploskovice má vybudovanou splaškovou kanaliza�ní sí�, 
která je napojena na vlastní �OV po intenzifikaci. �OV je v majetku 
Severo�eských vodovod� a kanalizací. Splaškové odpadní vody v 
ostatních místních �ástech jsou v sou�asné dob� likvidovány 
nevyhovujícím zp�sobem. Mimo D�OV jsou používány jímky a 
septiky. 

7.2.5 Zásobování elektrickou energií 

Obec je napojena na systém vysokého nap�tí 22 kV a ke 
spot�ebitel�m je energie vedena sítí nízkého nap�tí ze sedmi 
distribu�ních trafostanic. Rozvody jsou vedeny po obci p�evážn� v 
zemi.  Kapacita dalšího p�ipojení na jednotlivých trafech je volná. 
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7.2.6 Zásobování plynem 

Rozvod plynu je vybudován v místních �ástech Maškovice a 
Ploskovice. Kapacita dalšího p�ipojení na stávající si� je volná. 

7.2.7 Ve�ejné osv�tlení 

Sí� ve�ejného osv�tlení je vybudována a její technický stav je  
vyhovující v místních �ástech Ploskovice a T�chobuzice. 

7.2.8 Pasportizace ve�ejného osv�tlení 

� Tišt�ná verze 
Pasportizace ve�ejného osv�tlení je vyhotovena v tišt�né verzi.  

� Digitalizovaná verze 
Pasportizace ve�ejného osv�tlení není vyhotovena v digitalizované 
verzi.  

7.2.9 Ve�ejný rozhlas 

Kvalita pokrytí území obce bezdrátovým ve�ejným rozhlasem je 
vyhovující.  

7.2.10 Telekomunikace 

Kvalita pokrytí území obce telekomunika�ními kanály je vyhovující. 

7.2.11 SMS info kanál 

Informa�ní kanál prost�ednictvím SMS je pro ob�any zaveden. 

7.2.12 E-mail info kanál 

Informa�ní kanál prost�ednictvím e-mailu je pro ob�any zaveden. 
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7.3.1 Silni�ní sí�

	 dálnice 
Na území obce nejsou dálnice vedeny. 

	 silnice I. t�ídy 
Na území obce jsou silnice I. t�ídy vedeny. 

	 silnice II. t�ídy 
Na území obce nejsou silnice II. t�ídy vedeny. 

	 silnice III. t�ídy 
Na území obce jsou silnice III. t�ídy vedeny. 

	 místní komunikace 
Na území obce jsou vybudovány místní komunikace. 

	 ú�elové komunikace 
Na území obce jsou vybudovány ú�elové komunikace. 

7.3.2 Autobusová doprava 

Do katastru obce vedou pravidelné autobusové linky:
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7.3.3 Železni�ní doprava 

Do katastru obce vede tra�: 
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7.3.4 Letecká doprava 

Letecká doprava není na katastru obce zavedena. 

7.3.5 Vodní doprava 

Vodní doprava není na katastru obce zavedena. 

7.3.6 Cyklistická doprava 

	 Cyklostezky 
Cyklostezky nejsou na katastru obce vybudovány. 
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	 Cyklotrasy 
Cyklotrasy jsou na katastru obce vybudovány. 

7.3.7 Hipo doprava 

Hipostezky pro kon� nejsou na území obce vybudovány. 

7.3.8 P�ší doprava 

Chodníky nejsou na území obce kompletn� vybudovány. 

7.3.9 Doprava v klidu 

Parkovací plochy jsou v obci k dispozici na n�kolika místech a jejich 
po�et se jeví v sou�asnosti jako dostate�ný jen mimo návšt�vnickou 
sezónu. 

7.3.10 Dopravní zna�ení 

� Horizontální zna�ení 
Horizontální dopravní zna�ení není provedeno. 

� Vertikální zna�ení 
Vertikální dopravní zna�ení je p�evážn� vyhovující. 

� Sv�telná signalizace 
Sv�telná signalizace není instalována. 

� Akustická signalizace 
Akustická signalizace není instalována. 

7.3.11 Pasportizace dopravního zna�ení 

� Tišt�ná verze 
Pasportizace dopravního zna�ení není vyhotovena v tišt�né verzi.  

� Digitalizovaná verze 
Pasportizace dopravního zna�ení není vyhotovena v digitalizované 
verzi.  

7.3.12 Pasportizace komunikací 

� Tišt�ná verze 
Pasportizace komunikací je vyhotovena v tišt�né verzi.  
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� Digitalizovaná verze 
Pasportizace komunikací není vyhotovena v digitalizované verzi.  

7.3.13 Dopravní  zát�ž 

Dopravní zát�ž je v obci reflektována jako významný problém. 

7.3.14  Bezbariérové trasy 

Bezbariérové trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace nejsou v obci vybudovány. 

7.3.15  Turistické trasy 

Turistické trasy K�T jsou ve správním území obce vyzna�eny. 

7.3.16  Sjezdové trat�

Sjezdové lyža�ské trat� nejsou na území obce vybudovány. 

7.3.17  B�žecké trat�

B�žka�ské lyža�ské trat� nejsou na území obce vybudovány. 

7.3.18  Lanové dráhy 

Lanové dráhy nejsou na území obce vybudovány. 

7.3.19  In-line dráhy 

In-line dráhy nejsou na území obce vybudovány. 
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7.4.1 Bydlení 
Bydlení v obci je �ešeno v rodinných domech (80%) a bytových 
domech ( ve 20 %) 

� Bydlení pro seniory 
Bydlení pro seniory je v obci vybudováno. 

� Chrán�né bydlení 
Chrán�né bydlení není v obci vybudováno. 

� Startovní bydlení 
Startovní bydlení je v obci vybudováno. 

� Sociáln� vylou�ené lokality 
Na katastru obce se nenacházejí žádné sociáln� vylou�ené lokality. 

7.4.2 Školství a vzd�lávání 

� Základní vzd�lávání  

 o P�edškolní vzd�lávání  
 P�edškolní vzd�lávání se zajiš�uje v místní MŠ. 

 o Školní vzd�lávání 1. stupn�  
 Školní vzd�lávání 1. stupn� se zajiš�uje v místní ZŠ. 

 o Školní vzd�lávání 2. stupn�  
 Školní vzd�lávání 2. stupn� se zajiš�uje v místní ZŠ.. 

� St�ední vzd�lávání 
St�ední vzd�lávání se zajiš�uje mimo katastr obce. 

� Vyšší vzd�lávání 
Vyšší vzd�lávání se zajiš�uje mimo katastr obce. 

� Celoživotní vzd�lávání 
Celoživotní vzd�lávání se zajiš�uje mimo katastr obce. 
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7.4.3 Zdravotní pé�e 

� Základní služby praktického léka�e 
Základní služby zdravotnického sektoru se pro obyvatele se zajiš�ují 
mimo katastr obce. 

� Služby specializovaných léka�ských obor�
Služby specializovaných léka�ských obor� se realizují mimo katastr 
obce. 

� Služby alternativní zdravotní pé�e 
Služby alternativní zdravotní pé�e se v obci neposkytují. 

	 Lékárna a výdejna lé�iv 
Za�ízení lékárenských služeb nejsou v obci z�ízena. 

	 Zv�roléka�ské služby
Za�ízení zv�roléka�ských služeb nejsou v obci z�ízena. 

7.4.4 Sociální pé�e 

	 Terénní sociální služba 
Terénní sociální služba se poskytuje individuáln�. 

	 Denní stacioná�
Nejbližší domov pro seniory se nachází v Litom��icích. 

	 Domov pro seniory 
Nejbližší domov pro seniory se nachází v Litom��icích. 

. 

7.4.5 Kultura 

	 Místní knihovna 
V obci místní knihovna je z�ízena. 

	 Kulturní za�ízení 
Kulturní aktivity probíhají v sále s kapacitou cca 50 osob. 

7.4.6 Sport a t�lovýchova 

V obci je vybudováno fotbalové h�išt�. 
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7.4.7 Služby  

V obci jsou poskytovány základní živnostenské služby. 

7.4.8 Turistický ruch  

	 Turistické cíle 
V obci probíhá intenzivní turistický ruch. Hlavním turistickým cílem je 
státní zámek Ploskovice. 

	 Archeologická nalezišt�
V obci se archeologická nalezišt� nacházejí. 

7.4.9 Pasportizace drobných památkových objekt�  

� Tišt�ná verze 
Pasportizace drobných památkových objekt� nebyla v tišt�né verzi 
vyhotovena.  

� Digitalizovaná verze 
Pasportizace drobných památkových objekt� nebyla v digitalizované 
verzi vyhotovena.  

7.4.10  Ve�ejn� prosp�šné stavby 

Ve�ejn� prosp�šné stavby jsou definovány v územním plánu obce. 

7.4.11 Ve�ejn� prosp�šná opat�ení 

Ve�ejn� prosp�šná opat�ení jsou definována v územním plánu obce. 
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7.5.1 Územní systém ekologické stability 

Územní plán vymezuje územní systém ekologické stability (dále jen 
ÚSES) lokálního a regionálního významu. Územní plán vymezuje 
skladebné �ásti z hlediska prostorového (funk�ní, nefunk�ní), 
nehodnotí jejich biologické a ekologické funkce. Prvky ÚSES se dále 
d�lí na centra a koridory. V plochách a koridorech prvk� ÚSES se 
nep�ipoušt�jí zm�ny, které by znamenaly snížení stupn� jejich 
ekologické stability.  

3.5.2 Významné krajinné prvky 

V území se nachází Zlatý vrch a pod ním dominanta Panský dv�r. 

3.5.3 Památné stromy 

V obci jsou vyhlášen památný strom: Oskeruše v T�chobuzicích. Má 
základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o polom�ru desetinásobku 
pr�m�ru kmene m��eného ve výši 130 cm nad zemí. 

3.5.4 Protierozní opat�ení 

Koncepce uspo�ádání krajiny po�ítá s realizací protierozních 
opat�ení (nap�. v�trolamy, mezové porosty, doprovody cest) v rámci 
p�ípustného využití ostatních ploch s rozdílným zp�sobem využití. 

3.5.5 Prostupnost krajiny 

Prostupnost zem�d�lské krajiny, v�etn� migra�ních možností pro 
faunu a flóru, zajiš�uje p�edevším sou�asná a navrhovaná sí�
místních a ú�elových komunikací mezi sady, provázená stávajícími a 
navrhovanými doprovodnými pásy a liniemi ke�ové a stromové 
zelen�. Nedílnou sou�ástí systému, zajiš�ujícího prostupnost krajiny, 
je vymezená sí� prvk� ÚSES. 
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7.5.6 Pasportizace ve�ejné zelen�

� Tišt�ná verze 
Pasportizace ve�ejné zelen� nebyla v tišt�né verzi vyhotovena.  

� Digitalizovaná verze 
Pasportizace ve�ejné zelen� nebyla v digitalizované verzi 
vyhotovena. 

7.5.7 Ovzduší 

Kvalita ovzduší není v sou�asné dob� v obci reflektována jako 
významný problém. 

7.5.8 Vodstvo 

Kvalita povrchové vody je v sou�asné dob� v obci reflektována jako 
významný problém p�edevším v souvislosti s recipientem domácích 
septik�. 

	 Vodní toky 
Na území obce se nachází n�kolik potok�. 

	 Vodní plochy 
Na území obce se nachází n�kolik rybník�.. 

	 Vodní díla 
Na území obce se nachází požární nádrž v místní �ásti T�chobuzice. 

7.5.9 Povod
ový plán 

� Tišt�ná verze 
Povod�ový plán obce je v tišt�né verzi vyhotoven.  

� Digitalizovaná verze 
Povod�ový plán obce je v digitalizované verzi vyhotoven. 

7.5.10 Protipovod
ová ochrana 

Z hlediska protipovod�ové ochrany se provádí pravidelné 
pro�iš�ování odtokových tras v intravilánu v sou�innosti s vlastníky 
tok�. 



Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Díl A. Pr�zkumy  �  07-�ást pr�zkumová  �  strana 24 

7.5.11 Ot�esová zát�ž 

Ot�esová zát�ž není v obci reflektována jako významný problém.

7.5.12 Hluková  zát�ž 

Hluková zát�ž není v obci reflektována jako významný problém. 

7.5.13 Prachová  zát�ž 

Prachová zát�ž není v obci reflektována jako významný problém. 

7.5.14 Pachová  zát�ž 

Pachová zát�ž není v obci reflektována jako významný problém. 

7.5.15 Protihluková ochrana 

Protihluková opat�ení nejsou v obci provedena.  

7.5.16 Odpadové hospodá�ství 

Plán odpadového hospodá�ství obce je zpracován v rámci SONO. 

� Komunální odpad 
Likvidace tuhého komunálního odpadu je �ešena periodickým 
svozem. 

� Recyklovatelný odpad 
Recyklovatelný odpad je shromaž
ován pro periodický svoz 
v kontejnerech 1100 litr�. 

� Kovový odpad 
Kovový odpad je shromaž
ován na sb�rném míst�. 

� Nebezpe�ný odpad 
Nebezpe�ný odpad je shromaž
ován pro periodický odvoz 2x ro�n�.  

� Bioodpad 
Biologicky rozložitelný odpad shromaž
ován do kontejneru. 

� Elektroodpad
Elektroodpad je shromaž
ován v rámci nebezpe�ného odpadu. 
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� Velkoobjemový odpad
Velkoobjemový odpad je možno p�edat k likvidaci b�hem speciálních 
termínových svoz� velkoobjemového kontejneru 2x ro�n�. 

� Expirovaná farmaka
Zp�tný odb�r nepoužitých a expirovaných farmak v obci probíhá 
v rámci nebezpe�ného odpadu. 

� Odpadový olej
Odpadový olej je likvidován rámci nebezpe�ného odpadu. 

� H�bitovní odpad 
H�bitovní odpad na území obce nevzniká. 

� Stavební a demoli�ní odpad 
Likvidace stavebního a demoli�ního odpadu se provádí individuáln�. 

� Likvidace vozidel
Ekologickou likvidaci motorových vozidel se zajiš�uje individuáln�. 

� Likvidace odpadového sn�hu 
Sníh se rozpouští na do�asných deponiích. 

� Sb�rné místo 
Sb�rné místo je z�ízeno u �.p. 17.. 

� Sb�rný dv�r 
Sb�rný dv�r v obci vybudován není. 

7.5.17 Brownfields lokality 

Podle údaj� národní databáze brownfield� se na katastru obce 
oficiáln� nenachází žádná „deprimující zóna“ ( výraz Ministerstva pro 
místní rozvoj �R ).  

7.5.18 Radonová zát�ž prost�edí 

Na území obce se výrony p�írodních radionuklid� nevyskytují. 

7.5.19 Azbestová zát�ž prost�edí 

Na území obce se nacházejí stavební materiály obsahující azbest. 
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7.5.20 Vizuální zát�ž prost�edí 

Na území obce se nacházejí neudržované stavby a prostranství 
(Panský dv�r), která zp�sobují vizuální zát�ž prost�edí. 

7.5.21 Architektonické bariéry prost�edí 

Na území obce se nacházejí ve�ejn� p�ístupné objekty s 
architektonickými bariérami pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace.

7.5.22 Povolené skládky a zát�že prost�edí 

Povolené skládky a zát�že prost�edí se na území obce nenacházejí.

7.5.23 Nepovolené skládky a zát�že prost�edí 

Nepovolené skládky a zát�že prost�edí vznikají výjime�n�
v odlehlých �ástech katastru a jsou v zárodku likvidovány v souladu 
se zákonem o odpadech.

7.5.24 Zne�iš�ování vzduchu 

Ke zne�iš�ování vzduchu v obci dochází v období inverze b�hem 
topného období p�i spalování neidentifikovaných paliv. 

7.5.25 Zne�iš�ování vod 

� Povrchové vody 
Ke zne�iš�ování povrchových vod v obci dochází p�i nedovoleném 
vypoušt�ní septik� do vodote�e. 

� Spodní vody 
Ke zne�iš�ování spodních vod v obci nedochází. 

7.5.26 Zne�iš�ování ve�ejných prostranství 

Ke zne�iš�ování ve�ejných prostranství dochází: 

� p�i ven�ení ps�
� v d�sledku nezvladatelné konzumace alkoholických nápoj�
� nedodržováním základních hygienických návyk�
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7.5.27 Zne�iš�ování ve�ejných komunikací 

Ke zne�iš�ování ve�ejných komunikací dochází v souvislosti 
s provozem zem�d�lské techniky. 

7.5.28 Pé�e o les 

Obec vlastní lesní majetek o rozloze cca 52 ha a hospoda�í na n�m 
dle schváleného lesního hospodá�ského plánu. 

7.5.29 Podzemní prost�edí 

� Ložisková území 
Na katastru obce se ložisková území nenacházejí. 

� Dobývací prostory 
Na území obce se dobývací prostory nenacházejí. 

� Poddolovaná a sesuvná území 
Na území obce se poddolovaná a sesuvná území nenacházejí. 

� Jeskyn� a d�lní díla 
Na území obce se nacházejí p�vodní sklepy pro uskladn�ní produkt�
historické mlékárny a pivovaru a ochranu obyvatel. 
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7.6.1 Ve�ejná správa

Základní výkon ve�ejné správy zajiš�uje místní obecní ú�ad. 
Obcí II. stupn� s pov��eným ú�adem v p�enesené p�sobnosti výkonu 
státní správy je m�sto Litom��ice. Obcí III. stupn� s rozší�enou 
p�sobností samosprávy je m�sto Litom��ice. 

7.6.2 Vnit�ní vztahy 

Výbory: 
- Finan�ní výbor zastupitelstva 
- Kontrolní výbor zastupitelstva 

7.6.3 Vývoj rozpo�tu ( zdroj: www. rozpocetobce.cz ) 
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7.6.4 Informa�ní a komunika�ní kanály 

- výv�sky 
- webové stránky 
- ve�ejný rozhlas 
- e-mail 
- SMS 
- Zpravodaj 

7.6.5 Symboly obce 

� Znak obce               � Vlajka obce 

                 

7.6.6 Získaná ocen�ní obce 

Obec získala v posledních letech �adu ocen�ní: 

Oranžová stuha 2009 
Diplom za spole�enskou �innost 
Uznání za obnovu venkova 
�estné uznání - knihovna 
Zlatá cihla B - Slovárna 
Ocen�ní za �innost klub šikovných rukou 
ocen�ní za nejkrásn�jší nádraží 2014 
�estné uznání za památník zakladatel�m ovocná�ství 

7.6.7 H�bitovní správa 

Na území obce se h�bitov nenachází, a proto se h�bitovní správa 
neprovádí. 
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7.6.8 H�bitovní pasport 

� Tišt�ná verze 
Není pot�eba zpracovávat.  

� Digitalizovaná verze 
Není pot�eba zpracovávat. 

7.6.9 P�ísp�vkové organizace 

Základní škola a Mate�ská škola Ploskovice, p.o. 

7.6.10 Vn�jší vztahy 

� Obec je aktivním �lenem t�chto organizací: 

Svaz m�st a obcí 
Spolek pro obnovu venkova 
Mikroregion �eské st�edoho�í 
MAS �eské st�edoho�í 

� Partnerské obce
Obec neudržuje oficiální partnerské vazby s jinými obcemi. 
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7.7.1 Místní zájmové organizace 

V obci fungují samostatné zájmové organizace: 
SDH Ploskovice 
Klub šikovných rukou z.s. 

7.7.2 Místní náboženské organizace 

V obci samostatné náboženské organizace nejsou. 

7.7.3 Významní rodáci 

Synové a dcery obce: 

Ing. Antonín Dvo�ák 
František Fritsche 
Ji�í Reynolds

7.7.4 �estní ob�ané obce 

Obec dosud �estné ob�anství nikomu neud�lila.

7.7.5 Obecní kroniká�ství 

� Psaná verze
Obec vede psanou obecní kroniku. 
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7.8.1 Pé�e o d�ti 

Pro d�ti jsou k dispozici d�tská h�išt� a MŠ. 

7.8.2 Pé�e o seniory 

Pé�e o seniory se poskytuje individuáln�. 

7.8.3 Pé�e o zdravotn� znevýhodn�né osoby 

Pé�e o zdravotn� znevýhodn�né osoby se poskytuje individuáln�. 

7.8.4 Pé�e o sociáln� znevýhodn�né osoby 

Pé�e o sociáln� znevýhodn�né osoby se poskytuje individuáln�. 

7.8.5 Komunitní plán sociálních služeb 

Vlastní Komunitní plán sociálních služeb nebyl v obci zpracován.  
Tématiku �eší KPSS ORP. 
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7.9.1 Dopravní bezpe�nost 

V obci je dopravní bezpe�nost reflektována jako významný 
spole�enský problém. 

7.9.2 Osobní bezpe�nost 

V obci není osobní bezpe�nost reflektována jako významný 
spole�enský problém. 

7.9.3 Majetková bezpe�nost 

V obci není majetková bezpe�nost reflektována jako významný 
spole�enský problém. 

7.9.4  Požární ochrana  

Požární ochrana je zajiš�ována prost�ednictvím SDH a IZS. 

7.9.5  Civilní obrana  

Civilní obrana je zajiš�ována prost�ednictvím SDH a IZS. 

� Zóny havarijního plánování  
V obci se skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
ne�eší. 

� Ochrana p�ed pr�lomovou vlnou  
Na území obce se ochrana p�ed pr�chodem pr�lomové vlny vzniklé 
zvláštní povodní ne�eší. 

� Seznam protiradia�ních úkryt�  
Obec nemá zpracován „Seznam protiradia�ních úkryt� budovaných 
svépomocí za branné povinnosti státu“. V sou�asné dob� lze úkryt 
trvale bydlícího obyvatelstva zabezpe�it p�edevším domovními 
sklepy, p�ípadn� sklepy ve�ejných budov. 
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� Evakua�ní plán obce  
Evakua�ní plán obce nebyl dosud zpracován. 

7.9.6  Zájmy obrany státu  

Obec na svém území nereflektuje žádné zájmy obrany státu. 

7.9.7  Obecní policie  

Obecní policie není v obci z�ízena. 

7.9.8 Projevy vandalismu 

V obci k projev�m vandalismu dochází. Je poškozovám ve�ejný i 
soukromý majetek. 

7.9.9 Plán prevence kriminality 

Plán prevence kriminality v obci nebyl dosud zpracován. 

7.9.10 Krizový a bezpe�nostní manuál  

Krizový a bezpe�nostní manuál obce dosud vypracován nebyl. 
Obec má krizový a povod�ový plán. 
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������  

Výzkum ve�ejného mín�ní v obci 

V rámci p�ípravy strategického rozvojového plánu obce vás žádáme  
o anonymní vypln�ní n�kolika anketních otázek:

Zak�ížkujte jedno pole od 0 do 10 bod�. 0 bod� znamená, že jste 
minimáln� spokojen(a), 10 bod� znamená, že jste maximáln�
spokojen(a). 

1. Jak jste celkov� spokojen(a) se životem v obci  

2. Které záležitosti podle vás v obci fungují dob�e? 
Uve
te: 
( Nap�íklad: svoz domovního odpadu ) 
- 
- 
- 
- 

3. Které záležitosti podle vás v obci nefungují dob�e? 
Uve
te: 
- 
- 
- 
- 
4. Jaké priority budoucího rozvoje by podle vás m�la obec 
prosazovat? 
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Uve
te: 
- 
- 
- 
- 

5. Jste ochoten(-na) se na budoucím rozvoji obce podílet? 
zaškrtn�te: 

� ano                            � ne         

6. Jste spokojen(a) se stavem ob�anské vybavenosti? 
(obchody, služby, ú�ady a instituce ) 

7. Jste spokojen(a) se stavem dopravní obslužnosti?

8. Jste spokojen(a) se stavem technické infrastruktury?  
( voda, kanalizace, plyn atd. ) 

9. Jste spokojen(a) s úpravou ve�ejných prostranství? 

10. Jste spokojen(a) se stavem obecního majetku? 

11. Jste spokojen(a) s atmosférou a mezilidskými vztahy v obci? 

12. Jste spokojen(a) se stavem bezpe�nosti v obci? 
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13. Jste spokojen(a) se stavem kulturního a spole�enského života 
v obci? 

14. Do �eho by m�la obec v budoucnu více investovat? 
Uve
te: 
- 
- 
- 
- 
15. M�la by se obec pro financování investi�ních akcí zadlužovat? 

���� ano                            � ne          

Výsledky ankety jsou uvedeny v 09-�ást analytická. 
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7.10.2 Pocitová mapa 1 
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7.10.3 Pocitová mapa 2 

*** 


