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ÚVOD
Strategický plán rozvoje obce Potvorov je významným koncepčním dokumentem, jehož cílem je v první
řadě zmapovat silné a slabé stránky obce, na základě kterých jsou stanoveny vize, strategické oblasti a
střednědobé cíle. Tento dokument byl zpracován na přelomu roku 2019/2020 a bude sloužit jako podklad
pro strategické řízení v letech 2020 – 2025, jelikož udává směr, jakým se obec hodlá do budoucna rozvíjet.
V první kapitole dokumentu jsou charakterizovány základní potřeby tvorby strategie. Následují identifikační
rysy obce Potvorov se stručným popisem současné situace, její historický vývoj zohledňující důležité dějinné
milníky, nebo přehled hospodaření. Další kapitola se věnuje zhodnocení základní infrastruktury obce,
konkrétněji se jedná o informačně-technickou, vodohospodářskou, energetickou, a dopravní infrastrukturu
s přihlédnutím na to, jakým způsobem obec nakládá s odpadovým hospodářstvím. V pořadí čtvrtá kapitola
se zabývá občanskou vybaveností, ve které je blíže specifikováno vybavení obce nebo kulturní a
společenský

život.

Následující

kapitola

popisuje

obyvatelstvo

Potvorova,

přičemž

zhodnocuje

nezaměstnanost a příležitosti na trhu práce vč. trendu jejich vývoje. Šestá kapitola pojednává o veřejném
prostranství a krajinných atraktivitách, které mohou přilákat návštěvníky obce.
V pořadí sedmá kapitola představuje část dokumentu věnovanou plánu rozvoje sportu. Zde jsou na několika
stránkách vyspecifikována základní východiska, multiplikační dopady sportu, prioritní oblasti a přístupy
k jejich naplnění. Poslední podkapitola této části charakterizuje možnosti a dosavadní způsoby financování
sportu v obci.
Druhá návrhová část dokumentu rozebírá prostřednictvím SWOT analýzy silné a slabé stránky obce, její
příležitosti a hrozby. Na základě této analýzy a již dříve zjištěných informací lze definovat vizi, strategické
oblasti a cíle obce, kterých je potřeba dosáhnout v plánovaném časovém horizontu pěti let. Pozitivní
vývojové trendy obce Potvorov lze zajistit především svědomitým naplňováním cílů, které byly ustanoveny
na základě komplexního výzkumu stávající situace a budoucích potřeb. V návaznosti na to jsou v
předposlední kapitole shrnuty možnosti financování jednotlivých opatření, kterých může obec Potvorov
využít při plánování budoucího rozvoje obce.
Díky dodržování předem stanovených priorit nebude obecní rozpočet zbytečně zatěžován financováním
nepotřebných investic, které by v končeném důsledku nevedly k všestrannému rozvoji. Strategický plán
rozvoje bude v jednotlivých letech jeho platnosti průběžně vyhodnocován z hlediska úspěšnosti plnění
stanovených cílů. Závěrečná kapitola dokumentu obsahuje doložku o schválení zastupitelstvem a době
platnosti dokumentu.
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POTŘEBA TVORBY STRATEGIE
Již na úvod tohoto dokumentu je potřeba identifikovat samotnou potřebu tvorby strategie. Mohou za to
především tyto důvody:
•

přirozená potřeba rozvoje dané oblasti,

•

dotační příležitosti,

•

absence Územního plánu a

•

legislativa.

Za primární důvod vzniku nového strategického dokumentu vč. doložky plánu rozvoje sportu lze považovat
přirozenou potřebu rozvoje území obce Potvorov. Jak bude uvedeno níže v analytické části dokumentu,
obec Potvorov má ve svém rozvoji velké množství nedostatků, na kterých je třeba zapracovat k veřejnému
prospěchu.
Mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument je v případě některých žádostí
o dotaci z národních zdrojů jednou ze základních podmínek (např. u dotací na místní komunikace,

parkoviště, veřejné budovy, hřiště, školní sportoviště, sakrální stavby,…)
V návaznosti na daný problém lze zmínit také absenci územního plánu obce, který nebyl doposud zhotoven.
V neposlední řadě lze mezi důvody zařadit také nutnost tvorby dokumentu ze strany legislativy. Od 1. 7.
2018 mají obce povinnost zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tento
termín je stanoven do 18 měsíců od účinnosti novely, tj. od 1. 1. 2017 (§ 6 odst. 2 zákona c. 115/2001
Sb., o podpoře sportu, v kombinaci s bodem 6 článku II. zákona c. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon o
podpoře sportu).
V rámci přípravné fáze projektu byla realizována organizace přípravných prací tvorby strategie, sběr
potřebných dat a analýza současného stavu a předběžné vize.
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CHARAKTERISTIKA OBCE
Základní identifikační údaje
Název:

Obec Potvorov

Status:

obec

ZUJ (kód obce):

530247

Adresa:

Potvorov 10, 331 41 Kralovice

Identifikační číslo:

477 33 390

LAU 1 (NUTS 4):

CZ0325 – okres Plzeň-sever

NUTS3:

CZ032 – Plzeňský kraj

NUTS2:

CZ03 – Jihozápad

Katastrální plocha:

624 ha

Počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2019:

136

Nadmořská výška:

525 m n. m.

Zeměpisné souřadnice (WGS-84):

N 50°00.976 'E 13°23.967

Webové stránky:

www.obec-potvorov.cz

Obec Potvorov se nachází v severní části okresu Plzeň-sever, ve vzdálenosti 38 km od krajského města
Plzeň a cca 8 km od sousední obce s rozšířenou působností Kralovice. Plocha území obce se rozprostírá na
území o velikosti 624 hektarů, přičemž nejvyšší bod leží v nadmořské výšce 525 metrů nad mořem.
Potvorov je členem svazku obcí Mikroregion Kralovicko, který vznikl pro všeobecnou ochranu životního
prostředí a společný postup při dosahování ekologické stability, koordinace investičních akcí, sledování
zájmů a činností místních samospráv, společné řešení sociálních a zdravotních služeb, obnovu venkovských
zástaveb a výstavbu občanské vybavenosti.
K 1. 1. 2019 žilo v obci dle statistik ČSÚ 136 obyvatel, z toho 67 mužů a 69 žen. S ohledem na velikost
katastrálního území je hustota osídlení 21,79 obyv./km2. Vývoj počtu obyvatel vykazuje spíše stabilní trend
s mírně rostoucí tendencí. Tyto změny jsou blíže popsány v kapitole Obyvatelstvo a trh práce.
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Obrázek 1 - Katastrální území obce

Obrázek 2- Pozice obce na mapě ČR

Zdroj: Mapy.cz (2019)

Historie
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1204, kdy se o vsi psalo v souvislosti s Anežkou z Potvorova,
jež věnovala plaskému klášteru některé ze svých statků. V době středověku byla ves rozdělena mezi
zderazský klášter v Praze a klášter plaský, přičemž toto rozdělení přetrvalo až do 19. století.
Obrázek 3 - Kostel sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše, jenž je dominantou obce, byl postaven před
rokem 1241 v původně románském stylu. Pozdější dostavby
kostela jsou však ve stylu barokním. Na výstavbu byly použity
neomítané kvádry, přičemž samotný kostel byl opevněn a chráněn
vodním příkopem. V období husitských válek přešel Potvorov do
vlastnictví bratrů Jana a Bedřicha z Kolovrat. V 16. století vznikl
nedaleko Odlezelského jezera lom, odkud byl získáván načervenalý
pískovec pro stavby plaských cisterciáků a na výrobu mlýnských
žernovů. Roku 1607 část Potvorova koupili Kolovraté z Libštejna a
připojili ji k rabštejnskému panství. Druhá část vsi se roku 1623
dostala do držení plaského kláštera. Počínaje rokem 1673 byl
vnitřek kostela obohacován o zajímavý mobiliář, jako např. barokní
oltář, či obrazy sv. Bernarda a Panny Marie (1678). V 18. století
docházelo k postupným změnám podoby kostela, v roce 1741 byla

přistavěna předsíň, 1785 sakristie a roku 1825 věž s okny s dřevěnými žaluziemi. V nejvyšším patře věže
jsou upevněny dva zvony z nejspíše 15. a 20. století. Kostel prošel rekonstrukcí mezi lety 1901-1903.
V současné době jej ohraničuje hřbitov s hlavní částí na východě. S příchodem 20. století postihly obec
důsledky světové války, jejíž útrapy jsou dodnes připomínány pomníkem z roku 1924.
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Hospodaření obce
V tabulkách níže lze vidět příjmy a výdaje obce Potvorov za rok 2018 a 2019. Z daných údajů lze vyčíst, že
výsledné rozpočty byly navrženy jako vyrovnané. Pro rok 2018 činily rozpočtové příjmy 2 200 000 Kč,
přičemž nejvyšší příjmovou položkou byla daň z přidané hodnoty. Roční výdaje byly vykázány na stejné
úrovni jako příjmy.
V roce 2019 došlo k navýšení rozpočtu o 185 tis. Kč, kdy obec hospodařila s výdaji a příjmy ve výši
2 385 000 Kč. U většiny výdajových položek nedošlo meziročně ke změně, u příjmových položek byl
zaznamenán převažující nárůst hodnot. Mezi rozpočtovými obdobími došlo k těmto zásadním vývojům:
•

příjmy z daní z příjmů FO byly navýšeny o 48 tis. Kč,

•

příjmy z DPH vzrostly o 45 tis. Kč,

•

investice do sportovního zařízení v majetku obce vzrostly o 233 tis. Kč,

•

výdaje na vodní díla v zemědělské krajině klesly o 100 tis. Kč a

•

příjmy i výdaje na odvádění a čistění odpadních vod vzrostly o cca 50 tis. Kč.
Tabulka 1 - Příjmový přehled za rok 2018 a 2019

PŘÍJMY:

2018

2019

ZMĚNA

400 000

445 000

45 000

Daň z příjmu FO ze samostatně výdělečné činnosti

10 000

10 000

-

Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů

37 000

40 000

3 000

400 000

388 000

- 12 000

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Daň z příjmu PO
Daň z příjmu PO za obec

45 000

30 000

- 15 000

750 000

795 000

45 000

80 000

110 000

30 000

2 900

2 900

-

100

100

-

275 000

295 000

20 000

89 900

89 900

-

2 000

10 000

8 000

60 000

115 000

55 000

5 000

5 000

-

Využívání a zneškodnění komunálních odpadů

18 000

19 000

1 000

Činnost místní správy

25 000

30 000

5 000

100

100

-

DPH
Poplatek za likvidace kom. odpadu
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinvestiční příjm. transf. ze SR - s. d. vzt
Pěstební činnost
Odvádění a čistění odpadních vod, nakládání s kaly
Ostatní záležitosti kultury

Obec. příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY CELKEM:

2 200 000

2 385 000

185 000
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Tabulka 2 – Výdajový přehled za rok 2018 a 2019
VÝDAJE:

2018

Pěstební činnost

2019

ZMĚNA

14 000

13 016

-984

370 000

370 000

-

2 948

5 984

3 036

Odvádění a čistění odpadních vod, nakl. s kaly

150 000

200 000

50 000

Vodní díla v zemědělské krajině

600 000

500 000

- 100 000

50 000

50 000

-

2 000

235 000

233 000

Veřejné osvětlení

50 000

50 000

-

Sběr a svoz nebezpečného odpadu

25 000

25 000

-

150 000

150 000

-

80 000

80 000

-

280 000

280 000

-

20 000

20 000

-

350 052

350 000

- 52

6 000

6 000

-

Silnice
Provoz veřejné silniční dopravy

Zájmová činnost v kultuře
Sportovní zařízení v majetku obce

Sběr a svoz komunálního odpadu
Péče o vzhled obce a veřejné zeleně
Zastupitelstva obcí
Volby do Evropského parlamentu
Činnost místní správy
Obecní příjmy a výdaje z finančních operací
Ostatní finanční operace
VÝDAJE CELKEM:

50 000

50 000

-

2 200 000

2 385 000

185 000

Z těchto změn lze vyčíst, že finanční hospodaření obce se ubírá dobrým směrem vzhledem k dlouhodobě
vyrovnanému rozpočtu, který pozvolna roste. Nicméně v rámci sledovaného období téměř nedochází
k navyšování jednotlivých výdajů na zkvalitnění a zvelebení majetku obce, vyjma investice do sportovního
zařízení – nového dětského hřiště. Většina plánovaných výdajů zůstává ve sledovaném období neměnných,
což omezuje rozvoj obce do dalších let. Obec Potvorov by měla tuto skutečnost zahrnout do dalšího
plánovacího období.
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ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURA
Informačně technická infrastruktura
Obec Potvorov provozuje webové stránky na internetové adrese www.obec-potvorov.cz Stránky využívají
redakční systém GCM, který je poskytován společností Galileo Corporation s.r.o. Správcem veškerého
obsahu webu je Obec Potvorov, se sídlem Potvorov 10, 331 41 Kralovice, která obsah stránek pravidelně
aktualizuje a doplňuje zajímavými informacemi. Zájemce zde nalezne popis sledu historických událostí,
které formovaly obec Potvorov až do dnešního stavu, vč. novodobých fotografií. Pro informovanost občanů
je k dispozici sekce Aktuálně, do které jsou přidávána všechna probíhající témata či události. Webové
stránky nenabízejí kromě češtiny navíc žádné další oficiální jazykové verze. Webové stránky jsou
naprogramovány tak, aby jejich obsah šel přepnout do verze bez stylů.
Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována
kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných
uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem zajišťuje správné zobrazení obsahu stránek ve většině
používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení. Cílem obce Potvorov je, aby internetové
stránky byly přístupné všem jejím uživatelům, a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost,
ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Na webových stránkách je k dispozici e-podatelna,
prostřednictvím které je možné zažádat o informace či podat žádost, resp. vznést stížnost. Dále jsou k
dispozici běžné kontaktní údaje (email, telefon, adresa), s využitím, kterých se lze se zastupiteli obce
Potvorov zkontaktovat.
Informovanost prostřednictvím místního rozhlasu vzhledem k jeho stáří a nefunkčnímu stavu obec
nevyužívá. Zvažována je jeho modernizace do budoucna, neboť hlavním pozitivem rozhlasových prostředků
je zejména rychlost a stručnost sdělení místním obyvatelům, kteří např. nemají přístup k internetu.
Obec doposud nevyužívá možnosti informovat své občany prostřednictvím novin či rozesíláním emailů.

Vodohospodářská infrastruktura
Obec Potvorov nedisponuje vlastním vodovodem, avšak s ohledem na jeho potřebnost je podán požadavek
na vypracování studie proveditelnosti pro jeho vybudování. Jelikož je výstavba vodovodu pro obec finančně
náročnou akcí, je stěžejním faktorem získání příspěvku prostřednictvím některých dotačních titulů
a následné rozdělení akce do jednotlivých etap. Do té doby, než dojde k realizaci stavby obecního
vodovodu, jsou občané odkázání na vlastní domácí studny.
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Obec nevlastní žádný vlastní zdroj pitné vody. V případě realizace výstavby vodovodu je nezbytné napojení
na VDJ Bílov, který spadá pod VODÁRNU PLZEŇ, a. s., Kralovice. Úvodní jednání vč. mapování situace
ohledně případné výstavby bylo již prodiskutováno v březnu roku 2019.
Zdrojem požární a užitkové vody jsou čtyři menší rybníky.
Čistička odpadních vod i kanalizace je v obci vybudována. Kanalizace byla realizována s využitím dotačních
příspěvků. Samotná akce byla s ohledem na finanční možnosti obce komplikovaná, a proto probíhala ve
dvou fázích. V první etapě od 9. 6. 2008 do 30. 6. 2009 byla provedena částečná výstavba kanalizace spolu
s ČOV, přičemž došlo k čerpání finančního příspěvku ze strany Státního zemědělského investičního fondu
(program rozvoje venkova). V druhé etapě od 5. 11. 2015 do 27. 10. 2016 využila obec Potvorov
evropského dotačního příspěvku z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Energetická
Plyn v obci Potvorov není zaveden, přičemž samotná plynofikace není výhledově plánována. Blízkým okolím
západní části obce prochází dva plynovody, na které je možné případné napojení.
Veřejné osvětlení v obci je nedostatečné, zejména pak v části území „Zastávka Potvorov“ (bývalá železniční
zastávka na trati Plzeň-Žatec), kde je několik objektů s čísly popisnými a evidenčními, avšak osvětlení je
zde nevyhovující. Obec plánuje zastaralé osvětlení ve všech částech obce nahradit modernějším.

Odpadové hospodářství
V oblasti odpadového hospodářství spolupracuje obec Potvorov s firmou Marius Pedersen a.s. Pro potřeby
občanů je každé pololetí přistavován velkoobjemový kontejner na návsi. Souběžně s tím probíhá i svoz
nebezpečného odpadu. Dle potřeby je vyvážen kontejner na hřbitově a na "Zastávce Potvorov".
Tříděný odpad řeší obec sběrnými nádobami (papír, sklo a plast), které jsou k dispozici na veřejném
prostranství na dvou místech. Počínaje rokem 2020 přibyly nádoby na sběr jedlých olejů a tuků.
Pouze dvě místa pro separovaný odpad na celou obec se jeví jako nedostatečné, z toho důvodu je
zamýšleno rozšíření o další kontejnery. Nádoby na biologický odpad občanům k dispozici v obci nejsou.
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Dopravní infrastruktura
Obrázek 4 - Silniční síť Potvorov

Středem obce Potvorov prochází silnice
III. třídy č. 2062 spojující sousední Sedlec
a Žihli. Druhá silnice III. třídy č. 20137
vede z Potvorova do Bílova. Nejbližší
napojení na silnici II. třídy je č. 206 v obci
Žihle, nebo č. 201 v cca 6 km vzdáleném
Mariánském Týnci. Napojení na silnici I.
Třídy č. 27 je možné v 8 km vzdálených
Kralovicích. Od krajského města Plzeň je
obec vzdálena zhruba 40 min jízdy autem
(36 km).

Zdroj: Geoportál ŘSD (prosinec 2019)

Úroveň komunikací v obci je v jejích hlavních částech převážně vyhovující až výborná. Přesto se zde
vyskytují úseky, které jsou zvláště v nedostatečném až kritickém stavu. Tyto části jsou na Obrázku 5
označeny červenou a oranžovou barvou. Výjimkou je úsek, který již byl zrekonstruován, ten je vyobrazen
na následujícím Obrázku 6. Problematikou všech silnic je absence chodníků pro pěší.
Obrázek 5 - Stav komunikací v obci Potvorov

V říjnu

2019

Froněk,

dokončila

spol.

vyznačeném

s.r.o.,

níže,

společnost
na

úseku

stavební

úpravy

obnovy místních komunikací, které obec
financovala
prostředků

s využitím
získaných

finančních
z

programu

podpora regionů 2019+ Ministerstva pro
místní rozvoj. Celkové náklady akce byly
ve výši 710 tis. Kč, přičemž dotační
příspěvek činil 497 tis. Kč.
Již nějaký čas je v projektové přípravě
dokumentace na průtah obcí, která se nachází ve fázi vydaného stavebního povolení. V nejbližší době bude
realizována její aktualizace, a to ve spolupráci s SÚSPK Kralovice.
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Obrázek 6 - Rekonstrukce části místní komunikace

Autobusové spojení s okolními obcemi zajišťuje
dopravce ČSAD autobusy Plzeň a.s. Autobusová
zastávka se nachází přímo v centru obce u silnice č.
2062. V pracovní dny jezdí autobus začínající svou
cestu v Kralovicích do Žihle několikrát denně od
šesté hodiny ranní do cca sedmé večerní. Autobusy
mají navazující spojení v obci Žihle na vlakové spoje
Žatec – Plzeň, nebo v Kralovicích na autobusové
linky směr Plzeň, Rakovník, Praha. O víkendech a
svátcích autobusy nejezdí.
Zhruba 8 km od centra obce se nachází vlaková zastávka Potvorov, ze které jezdí vlaky do sousední Žihle
a krajského města Plzeň. Cesta do Plzně trvá cca 60 min, přičemž vlaky jezdí 6x denně s kratším intervalem
v ranních hodinách (o víkendech pouze čtyřikrát). Vlakové spojení je zajišťováno společností České dráhy,
a.s.
Obcí Potvorov prochází cyklotrasa I č. 2261 vedoucí ze Žihle přes Přehořov, Potvorov, Sedlec, Mariánský
Týnec, Kralovice, Buček a končící v obci Lednice. Obtížnost cyklotrasy je vzhledem k délce (19 km)
a částečně nezpevněnému povrchu na střední úrovni. Další cyklotrasa nese název Baroko I a začíná i končí
v Plasích. Jedná se o tematickou, 37 kilometrů dlouhou, okružní trasu, která vede po zajímavých barokních
pozoruhodnostech severního Plzeňska.

Obrázek 7 - Turistická mapa k.ú. Potvorov

Kromě uvedených cyklotras vede obcí
naučná stezka NS Cesta slovanských
bohů, jejíž motiv vychází ze slovanské
mytologie. Stezka je určena jak pro pěší,
tak pro cyklisty, kteří se na jednotlivých
zastaveních seznamují se slovanskými
bohy, kteří jsou zde i vyobrazeni.
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Autorem nápadu je Mgr. Pavel Bulín, starosta obce Bílov, postavy bohů zhotovili studenti plaského
gymnázia. Stezka byla slavnostně otevřena 29. 4. 2006. Trasa vede z Vysoké Libyně přes úpatí vrchu Džbán
(589 m n. m.) přes rybníčky u Podbořánek, Sluneční stráň v lokalitě Stará Ves, obec Potvorov na Potvorský
kopec (546 m n. m.) do Bílova.
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OBČANSKÁ VYBAVENOST
Obec Potvorov není zřizovatelem základní ani mateřské školy, nejbližší instituce se nachází v sousední Žihli,
necelých 5 km vzdálené obci. Další alternativou jsou 6,5 km daleké Mladotice nebo 8 km vzdálené Kralovice.
Místní děti tedy nemají možnost navštěvovat školu v místě svého bydliště a jsou odkázány na
dojíždění/docházení do ostatních obcí či měst.
Obdobně tomu je v případě zdravotnických zařízení, knihovny či pošty. Obecní knihovna v Žihli je otevřena
každý všední den vyjma úterý, a nabízí knihy jak pro děti tak pro dospělé. K dispozici je rovněž internet
pro veřejnost, služby tisku, skenování a kopírování dokumentů. Praktický lékář ordinuje v obci Žihle všední
dny v dopoledních hodinách, v úterý i odpoledne.
Nákupní možnosti jsou vzhledem k velikosti Potvorova přirozeně omezené, nicméně pro nákup potravin a
základních potřeb je zde dispozici soukromý obchod se smíšeným zbožím.
Pro dočasný pobyt v obci je možné využít rodinného domu „Ubytování u Kloučků“, který pro své hosty
nabízí ubytování ve dvou prostorných apartmánech vybavených kuchyňským koutem a koupelnou.
Restaurační zařízení k dispozici není. V obci fungovalo pohostinství Hospoda u Kozů, které je v nynější době
zavřeno.
V roce 1888 byl v obci založen Sbor dobrovolných hasičů. V době své působnosti se členové sboru účastnili
tehdejších okrskových soutěží a požárních cvičení, avšak postupem času došlo k úpadku a sbor byl k 1. 1.
2009 zrušen. V obci stojí hasičská zbrojnice, jejíž střecha a strop byly v roce 2014 zrekonstruovány,
nicméně v nynější době již není zbrojnice obcí využívána. Obec se proto rozhodla nebytový prostor o
velikosti 51 m2 nabídnout k pronájmu Mysliveckému sdružení Bílov za účelem parkování a uskladnění
techniky.

15

DOMOZA projekt s.r.o., Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň, www.domoza-projekt.eu

Obrázek 8 - Nové dětské hřiště

Pro

nejmenší

nadšence

bylo

s využitím

materiálu kvalitního dřeva na návsi u obecního
úřadu postaveno dětské hřiště. Nové hřiště se
nachází na pozemku p.č. 11/1 a p.č. 1363/8
a tvoří hezké, hravé prostředí pro místní děti,
které zde dovádějí na prolézačce s domečkem,
skluzavkou

a

houpačkou.

Hrací

systém

doplňuje houpací kůň a motorka. O kousek dál
se nachází velká trampolína a stůl na stolní
tenis. Hřiště bylo slavnostně otevřeno na konci
června roku 2019. Na výstavbu hřiště získala
obec Potvorov dotaci z Plzeňského kraje ve výši 300 000 Kč, přičemž vlastní zdroje obce činily 150 719 Kč.
Na výstavbě se podílela firma TR Antoš s.r.o., se sídlem Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov.
Od roku 2007 působí v obci Spolek pro románský kostel v Potvorově. Hlavním důvodem založení tohoto
občanského sdružení bylo zastavit chátrání románského kostela sv. Mikuláše a přispívat k jeho obnově.
Spolek je zpřístupněn všem, kteří chtějí jakoukoli formou přispět k péči o kostel. Členové spolku rozhodují
o zásadních činnostech na základě zasedání členské schůze, která je svolávaná 1x ročně. Předsedkyní
výboru je Ing. Helena Regnerová, která byla zvolena v rámci pětiletého volebního období 2018- 2022. Na
hospodaření výboru dohlíží tříčlenná dozorčí rada, jejímž předsedou je Stanislav Klouček, starosta obce.
V kostele se konají nejrůznější kulturní akce, jako např. letní koncerty, mikulášské a vánoční koncerty,
apod. Každou neděli v 11:30 zde probíhá mše svatá.
Obec podporuje i další společenské a kulturní akce jako např. Mikulášskou nadílku, rozsvícení vánočního
stromku, myslivecký bál, maškarní ples pro děti, stavění máje, Staročeské máje, nebo pořádání rybářských
závodů.
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OBYVATELSTVO A TRH PRÁCE
Vývoj počtu obyvatel a migrace
Počet obyvatel v obci Potvorov byl dle výsledků Českého statistického úřadu pro rok 2018 celkem 136 osob,
což je stejně jako v předcházejícím roce. Jak vyplývá z Grafu 1, celkový počet obyvatel se během
sledovaného období 2014 až 2018 vyvíjel rovnoměrně s mírně rostoucím trendem, vyjma roku 2015, kdy
počet osob meziročně poklesl. Ačkoli se počet obyvatel závratně nenavyšuje, pozitivním aspektem je
stabilní až mírně rostoucí tendence celkového vývoje. Z genderového hlediska v roce 2018 počet žen (69)
mírně převýšil počet mužů (67), což je obrat oproti předchozím rokům.
Graf 1 - Vývoj počtu obyvatel (2014-2018)
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Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, 2019

Následující Tabulka 3 znázorňuje věkovou strukturu obyvatel. Nejvíce obyvatel (94) obce Potvorov spadá
do věkové kategorie 15-64 let, relativně stabilní je zastoupení mladistvých (do 14 let) a seniorů (od 65 let).
Celkový počet obyvatel vykazuje vyrovnanou úroveň, přičemž v porovnání s rokem 2014 se počet obyvatel
navýšil ze 133 na 136 obyvatel. Hodnota průměrného věku obyvatel se ve sledovaném období nepatrně
zvýšila ze 44,9 let na 45,6 let.
Tabulka 3 - Struktura obyvatel podle věku (2014-2018)
2014

2015

2016

2017

2018

0-14

14

13

15

15

15

15-64

91

91

89

94

94

65 a více

28

28

30

28

27

Celkem
Průměrný věk

133

132

134

136

136

44,9

45,6

45,6

45,2

45,6

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, 2019
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Zaměříme-li se na tzv. pohyb obyvatel, pak lze v daném období sledovat převis mezi počtem přistěhovalých
do obce a počtem vystěhovalých. Výjimkou je rok 2015, kdy migrační přírůstek obyvatel dosáhl nulové
výše, neboť i hodnoty zvolených segmentů byly nulové. Nejvíce osob (6) se do obce Potvorov přistěhovalo
v roce 2014, 2016 a 2017. Naopak nejvíce vystěhovalých (5) bylo zaznamenáno v roce 2016. S ohledem
na nástup nového trendu opouštění měst a stěhování se na venkov, lze do budoucna očekávat pozitivní
vývoj v počtu obyvatel v obci.
Graf 2 - Pohyb obyvatel dle statistik ČSÚ (2014-2018)
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Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ (2019)

Jak z Grafu 2 vyplývá, přirozený přírůstek vykazuje ve sledovaném období negativní tendenci, kdy počet
zemřelých osob převyšuje počet narozených. Pouze v roce 2016 dosáhl přirozený přírůstek kladné hodnoty
(1). Tento rok lze považovat v souhrnném měřítku za nejstabilnější.

Ekonomická a podnikatelská aktivita
Počet ekonomických subjektů se během let 2008-2018 vyvíjel značně nerovnoměrně. Svého maxima
dosáhly hodnoty v roce 2010 a 2011, kdy bylo v obci Potvorov registrováno 42 ekonomických subjektů. Od
této doby až do roku 2014 docházelo k úpadku, a to až na minimální hodnotu sledovaného období (36).
Počínaje následujícím rokem došlo k oživení vývoje na 39 registrovaných podniků, avšak poslední dostupné
údaje z 31. 12. 2018 hovoří o opětovné stagnaci a celkovém počtu 37 subjektů. Celkový vývoj v čase
znázorňuje Graf 3.
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Graf 3 - Vývoj počtu ekonomických subjektů k 31. 12. 2008-2018
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Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ (2019)

Z hlediska převažující činnosti podnikání převažovaly subjekty se specifikací G Velkoobchod a maloobchod;

opravy a údržba motorových vozidel (celkem 9 registrovaných podniků), následuje F – Stavebnictví (6
podniků), A – Zemědělství, lesnictví, rybářství, B-E průmysl a S ostatní činnosti (každý po 5 podnicích).
Nulové zastoupení mají podniky v následujících oblastech podnikání: Informační a komunikační činnosti,

Peněžnictví a pojišťovnictví, Administrativní a podpůrné činnosti, Činnosti v oblasti nemovitostí., Zdravotní
a sociální péče a Vzdělávání. Z celkem 37 registrovaných ekonomických subjektů byla zjištěna aktivita u
21 z nich.
Graf 4 - Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti, stav k 31. 12. 2018
S Ostatní činnosti
R Kulturní, zábavní…
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Nezaměstnanost
Následující Tabulka 4 znázorňuje nezaměstnanost za jednotlivé měsíce druhého až čtvrtého kvartálu roku
2019. Údaje v tabulce vycházejí z ekonomicky aktivního obyvatelstva (věk 15 až 64 let), jehož počet se v
měsících květen až listopad nezměnil a zůstává na konstantní hodnotě 94. Zájemci o zaměstnání byli ve
sledovaném období maximálně dva, přičemž v květnu dokonce žádný. Takto nízkým číslům odpovídá i nízká
hodnota podílu nezaměstnaných osob, která se pohybuje v rozmezí 0-2,1 %. Nabídka volných pracovních
míst přímo v obci je stále neměnná a na nule.
Jedním z hlavních poskytovatelů pracovních míst je zemědělská společnost Bílovská zemědělská a.s.
Pracovní alternativou je soukromé podnikání, které již bylo popsáno v předešlé podkapitole, či nedalekých
Kralovicích a sousední Žihli s nabídkou pracovních míst ve veřejné sféře, školství, úřadech apod. Studenti
a vysokoškoláci hledají uplatnění v Plzni, eventuálně v Praze.
Tabulka 4 - Nezaměstnanost v 2Q – 4Q 2019

Období
roku 2019

listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen

Obyvatelstvo Uchazeči o -z toho
15-64
zaměstnání dosažitelní
uchazeči o
zaměstnání
94
2
94
2
94
2
94
1
94
2
94
1
94
0

Podíl
Volná
nezaměstnaných místa
osob v %
2
2
2
1
2
1
0

2,1
2,1
2,1
1,1
2,1
1,1
0,0

0
0
0
0
0
0
0

Zdroj: Veřejná databáze MPSV (2019)

Historická data za předchozí roky nebyly vzhledem k přechodu MPSV na nové integrované portálové řešení
k dispozici.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A CESTOVNÍ RUCH
ODLEZELSKÉ (MLADOTICKÉ) JEZERO
Odlezelské jezero, někdy nazývané Mladotické nebo Potvorovské, je nejmladším jezerem v Česku, ležící na
Mladotickém potoce pod Potvorovským kopcem nedaleko vsi Odlezly. Jezero vzniklo sesuvem půdy
v důsledku vydatných průtrží mračen 26. až 28. května 1872. Tehdy rozvodněný Mladotický potok
katalyzoval sesuv permokarbonských vrstev západního svahu Potvorovského kopce do údolí, čímž dal za
vznik novému útvaru o celkové ploše 4,53 ha, délce zhruba 500 metrů a šířce cca 100 metrů. Pár desítek
metrů pod severní hrází lze pozorovat kaskádu menších vodopádů. Způsob vzniku jezera jej řadí mezi
evropské unikáty, v roce 1975 bylo jezero prohlášeno chráněným přírodním výtvorem, s typem ochrany
národní přírodní památka o rozloze 70,66 ha. V současné době hrozí jezeru vzhledem k jeho rychlému
zanášení zánik. Udávaná hloubka jezera v roce 1972 činila 7,7 metrů, v roce 1999 už jen 6,7 metrů, dnes
Obrázek 9 - Odlezelské jezero

je hloubka okolo 6 metrů. Při
současném

tempu

ukládání

sedimentů by mělo být zcela
zaneseno přibližně během 77
let.

Veřejnosti

je

národní

přírodní památka přístupná po
polních

a

lesních

cestách,

oficiálně pak po modře značené
turistické trase propojující obec
Potvorov a Žihli (vyznačeno na
Obrázku 7).

VYHLÍDKA „ZBOŘENIŠTĚ“
Cestou k jezeru je možné zastavit se na vyhlídce, kterou místní obyvatelé nazývají „Zbořeniště“. Jedná se
o vyvýšený bod, který vznikl sesuvem skály u bývalého pískovcového dolu.

KOSTEL SV. MIKULÁŠE
Tato dominanta obce byla postavena před rokem 1241 v původně románském stylu. Pozdější dostavby
kostela jsou však ve stylu barokním. Počínaje rokem 1673 byl vnitřek kostela obohacován o zajímavý
mobiliář, jako např. barokní oltář, či obrazy sv. Bernarda a Panny Marie (1678). V 18. století docházelo
k postupným změnám podoby kostela, v roce 1741 byla přistavěna předsíň, 1785 sakristie a roku 1825 věž
s okny s dřevěnými žaluziemi. V nejvyšším patře věže jsou upevněny dva zvony z nejspíše 15. a 20. století.
Kostel prošel rekonstrukcí mezi lety 1901-1903. V současné době jej ohraničuje hřbitov s hlavní částí na
východě.
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PATNÍK „ŇIF-ŇAF“

Obrázek 10 - Hraniční patník

Tento litinový hraniční patník, místními zvaný jako „ňif-ňaf“, se nachází
na návsi v Potvorově. Jedná se o historický pozůstatek, který kdysi
vytyčoval hranici mezi panstvím Rabštejn a panstvím Plasy. Patník je
od roku 1958 veden jako kulturní památka.

CYKLOTRASY
Obcí prochází dvě cyklotrasy: cyklotrasa I č. 2261 vedoucí ze Žihle přes
Přehořov, Potvorov, Sedlec, Mariánský Týnec, Kralovice, Buček a
končící v obci Lednice, a okružní cyklotrasa Baroko I s počátkem
i koncem v Plasích. Jedná se o tematickou, 37 kilometrů dlouhou,
okružní trasu, která vede po zajímavých barokních pozoruhodnostech
severního Plzeňska.

NAUČNÉ STEZKY
Kromě uvedených cyklotras vede obcí naučná stezka NS Cesta slovanských bohů, jejíž motiv vychází ze
slovanské mytologie. Stezka je určena jak pro pěší, tak pro cyklisty, kteří se na jednotlivých zastavení
seznamují se slovanskými bohy, kteří jsou zde i vyobrazeni. Autorem nápadu je Mgr. Pavel Bulín, starosta
obce Bílov, postavy bohů zhotovili studenti plaského gymnázia. Stezka byla slavnostně otevřena 29. 4.
2006 a vede z Vysoké Libyně přes úpatí vrchu Džbán (589 m n. m.) přes rybníčky u Podbořánek, Sluneční
stráň v lokalitě Stará Ves, obec Potvorov směrem na Potvorský kopec (546 m n. m.) a do Bílova.

ODPOČINKOVÁ MÍSTA A ZELEŇ
Obec klade důraz na to, aby byl po vsi dostatek zeleně. V centru obce bylo vysázeno 15 nových dubů, a
několik mladých lip a jabloní. S SÚSPK v Kralovicích je domluvená výsadba stromů kolem silnic z Potvorova
do Bílova i Sedlce, jejíž předpokládaná realizace je stanovena na rok 2020.
Odpočinková místa vznikají v obci průběžně v souvislosti se zřízením či opravou lokalit. Jedno vzniklo před
budovou pohostinství a kulturním domem, které slouží jako zastávkové místo zejména pro cyklisty a
návštěvníky hostince, další oddechové místo je u nově vzniklého dětského hřiště. Kromě těchto míst lze
posedět na lavičkách umístěných před kostelem či u rybníka. Obec do budoucna zamýšlí vytvoření několika
dalších odpočinkových míst.
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PLÁN ROZVOJE SPORTU
Základní východiska
Sportovní situace v obci Potvorov je tristní. V obci neexistují žádné sportovní kluby ani spolky, které by byly
ve své činnosti aktivní. Vyjma nového dětského hřiště, zde není žádné sportovní zázemí.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Nové hřiště se nachází na pozemku p.č. 11/1 a p.č. 1363/8 a tvoří hezké, hravé prostředí pro místní děti
do věku 14 let, které zde dovádějí na prolézačce s domečkem, skluzavkou a houpačkou. Hrací systém
doplňuje houpací kůň a motorka. O kousek dál se nachází velká trampolína a stůl na stolní tenis. Nové
dětské hřiště bylo veřejnosti zpřístupněno v září roku 2019.
Obrázek 11 - Bývalé sportovní hřiště

SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
Na okraji obce, na pozemku č. 580/2, se
nachází bývalé sportoviště, která však
pro svůj velmi zanedbaný stav (viz
Obrázek 11) nemůže být využíváno.
Přílušnost

hospodařit

s majetkem

připadá Státnímu pozemkovému úřadu
(Praha 3). Hřiště bylo vybudováno místní
skupinou

nadšenců,

s rekreanty

svého

kteří
času

jej

spolu

využívali.

Nicméně údržba hřiště byla nad síly i
finanční možnosti nadšenců, a vzhledem
ke skutečnosti, že pozemek není v majetku obce, jej neměl kdo spravovat a udržovat. Obec Potvorov
plánuje nápravné kroky k převodu pozemku do jejího vlastnictví.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V roce 1888 byl v obci založen Sbor dobrovolných hasičů. V době své působnosti se členové sboru účastnili
tehdejších okrskových soutěží a požárních cvičení, avšak postupem času došlo k úpadku a sbor byl k 1. 1.
2009 zrušen.
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SPORTOVNÍ AKCE – RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
S ohledem k nedostatečné sportovní infrastruktuře se v obci Potvorov nekonají žádné pravidelné sportovní
akce a závody. Místní obyvatelé však nalezli zalíbení v rybářských závodech, které jsou pořádány v letních
měsících.

Multiplikační dopady sportu
Sport je dnes neoddělitelnou součástí lidského života a ovlivňuje jak kvalitu života jednotlivců, tak 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. Kromě zdravotních benefitů má sport
také pozitivní vliv například na socializaci a seberealizaci člověka.

ZDRAVOTNÍ DOPADY
Pravidelná sportovní činnost prokazatelně snižuje výskyt některých vážných onemocnění, jako například
obezity, diabetes, 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 a zlepšuje se nálada. Pravidelná sportovní aktivita pomáhá předcházet řadě
onemocnění a zároveň zlepšuje kondici a zdraví člověka. Sport rovněž přináší uspokojení z dosažených
výsledků, překonávání překážek, vítězství, ale i uspokojení z pohybu jako takového.

SOCIÁLNÍ DOPADY
Nejen v útlém věku pomáhá sport se socializací člověka. Většina sportů, a to nejen skupinových, pomáhá
vytvářet sociální vazby mezi lidmi. U dětí je tento přínos sportu důležitější než v pokročilejším věku. Děti
se během sportovních aktivit učí komunikovat s okolím, tyto aktivity jim pomáhají utvářet jejich charakter
a učí je sociální interakci. Sport však přináší pozitiva v oblasti socializace také dospělým, často pomáhá
navázat nové vztahy, komunikovat jinou formou.

EKONOMICKÉ DOPADY
Sport pomáhá 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. Zároveň dochází k rozvoji sportovního odvětví. Pozitivní vliv na
rozvoj ekonomiky mají především tyto činnost spojené se sportem:


pořádání sportovních akcí,



výstavba sportovišť,
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obchodování se sportovním zbožím,



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

Prioritní oblasti
Pro rozvoj sportu v obci je důležité stanovit priority, kterými je potřebné se zabývat. Po důsledném
zohlednění jsou stanoveny následující prioritní oblasti:

1) SPORT MLÁDEŽE A DĚTÍ
Sport pomáhá dětem nejen s jejich správným tělesným a duševním vývojem, ale je také důležitý pro jejich
schopnost socializace a má vliv na vývoj jejich chování. Obec by se tedy v budoucnu měla zaměřit na
podporu vzniku sportovních skupin a oddílů, které zapojí mládež a děti od nejútlejšího věku. V současné
době v obci nefungují žádné sportovní skupiny a oddíly pro mládež a děti.

2) SPORT PRO VŠECHNY
Možnost aktivně sportovat by měla být dostupná pro všechny bez rozdílu věku, pohlaví, rasy, národnosti či
společenského postavení. Proto by se i obce měly zaměřit na zajištění zázemí a možností sportovat i pro
dospělé všech věkových kategorií. Zároveň je potřeba zpřístupnit sport také osobám s tělesným
handicapem či jinak znevýhodněným.

3) SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA
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 snažila ho dále rozšiřovat a vylepšovat
ke spokojenosti svých obyvatel. Vzhledem k tomu, že výstavba a údržba sportovního zázemí je finančně
náročná, měla by se v budoucnu obec pokusit získat na tuto činnost podporu z některého z dotačních titulů.

4) VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE
Pořádání sportovních akcí v obci přispívá nejen k většímu zapojení místních obyvatel do sportovních aktivit,
ale například i k upevnění vztahů se sousedními obcemi. Obec organizováním či spoluorganizováním
takových akcí přispívá i ke zviditelnění obce jako takové. V současné době obec Potvorov nepřispívá na
organizování sportovních akcí, avšak do budoucna je žádoucí zohlednit příspěvky na sportovní akce a jejich
organizaci.
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Přístupy a formy k naplnění stanovených priorit
Na základě výše stanovených priorit jsou definovány základní aktivity obce Potvorov, které budou
realizovány k jejich naplnění.

ZALOŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ, ODDÍLŮ A KROUŽKŮ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Obec bude zakládat sportovní kluby, oddíly a kroužky pro děti a mládež, a to hlavně ve spolupráci s místními
obyvateli a sekundárně s obyvateli okolních obcí. Díky spolupráci s okolními obcemi se naplní daná kapacita
určená k otevření, provozování a zachování nového sportovního klubu, oddílu nebo kroužku.

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE PŘI POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH AKCÍ
Obec bude iniciovat spolupráci s místními obyvateli na organizaci a zajištění sportovních akcí v obci.
Zároveň bude aktivně podporovat vznik dalších sportovních aktivit v obci iniciovaných jednotlivci i
skupinami.

ZAJIŠTĚNÍ FINANCÍ PRO BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCI SPORTOVNÍHO ZÁZEMÍ
Zástupci obce Potvorov budou aktivně vyhledávat možnosti financování výstavby a rekonstrukcí
sportovního zázemí na území obce. Budou zjišťovány možnosti čerpání dotací na financování sportovního
vybavení a infrastruktury. Obec bude přispívat na provoz a údržbu stávajících i nově vybudovaných
sportovišť.

Financování sportu
Obec má na svém území pouze nově vybudované dětské hřiště, které bylo dokončeno v druhé polovině
roku 2019. Sportovní zázemí v obci je nedostačující a je žádoucí jej rozšířit. Cílem obce je podpořit rozvoj
sportu jak u dětí, mládeže i dospělých. Na údržbu a budování sportovišť, ale i na financování sportovních
akcí, je potřeba nemalé množství finančních prostředků. Obec Potvorov proto každoročně vyčlení část
financí, které investuje do sportovní infrastruktury.
Za rok 2019 vložila obec Potvorov částku 235 tis. Kč na sportovní zařízení v majetku obce, sportovní aktivity
a další činnosti jsou však podporovány jen zcela výjimečně. Nejvýhodnější a nejvhodnější pro obec je
využívání dotačních titulů, díky nimž by byl další rozvoj sportu v obci finančně schůdnější.
V souvislosti s nově vybudovaným dětským hřištěm lze očekávat pravidelné finanční příspěvky na jeho
údržbu.
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SWOT ANALÝZA
K rozboru dílčích problematik byla zvolena SWOT analýza, která je součástí širšího hodnocení rizik a
umožňuje tak nastavit vhodná protiopatření. 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
Obrázek 12 - Matice SWOT analýzy

SILNÉ STRÁNKY (S)

SLABÉ STRÁNKY (W)

 Vybudovaná ČOV i kanalizace

 Absence MŠ/ZŠ

 Nízká míra nezaměstnanosti

 Absence spolků a sdružení

 Potenciál pro rozvoj vybavenosti
 Klidná lokalita pro život

 Absence územního plánu a pozemkové
reformy

 Čisté životní prostředí

 Absence vodovodu

 Soukromé podnikání

 Nedostatečné sportovní zázemí
 Absence zařízení veřejného stravování
 Zrušené SDH

PŘÍLEŽITOSTI (O)
 Investice do občanské vybavenosti
(sportovní hřiště, koupaliště,
společenský sál, knihovna, MŠ/ZŠ,
klubovna apod.)
 Rozvoj dopravní infrastruktury
 Investice do cestovního ruchu a
rekreace

HROZBY (T)
 Nedostatek finančních prostředků na
financování záměrů obce a jejího
dalšího rozvoje
 Neschopnost naplnit rostoucí
očekávání a potřeby nových obyvatel
 Ohrožení v případě živelných pohrom

 Přísun nových obyvatel hledajících
klidné prostředí pro život
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VIZE
Strategická vize obce Potvorov 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, jejíž naplnění je potřeba dosáhnout plněním stanovených úkolů a
vytyčených cílů.

Potvorov – poklidné místo pro rekreaci i život
s plnohodnotným zázemím
Obec Potvorov by se měla stát příjemným místem pro život nejen stávajícím
rodinám, ale i nově příchozím, přičemž prostředí samotné obce i jejího okolí nabízí
atraktivní předpoklady pro rekreaci a trávení volného času.
Potvorov by se měl stát obcí, která dbá na rozvoj potenciálu kulturního,
společenského a zejména sportovního života svých občanů, který doposud poněkud
strádá. V neposlední řadě by Potvorov měl být obcí, která nabízí kvalitní podmínky
pro život generacím starším i mladším.

Obec Mutěnín by se měla stát klidným a příjemným místem pro život, atraktivním
prostředím pro bydlení a trávení volného času. Obcí, která dbá nejen na rozvoj
potenciálu místních atraktivit, ale i kulturního, společenského a sportovního života
svých občanů. V neposlední řadě obcí, která nabízí kvalitní podmínky pro život
generacím starším i mladším. Mutěnín by se měl stát moderní obcí, které však
nezapomene na své historické hodnoty.
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STRATEGICKÉ CÍLE A OPATŘENÍ
Níže uvedené strategické cíle představují jednotlivé kroky, které povedou ke kýženému rozvoji oblasti tak,
aby bylo dosaženo naplnění výše uvedené vize rozvoje obce Potvorov. Jednotlivá opatření a cíle jsou
rozděleny do strategických oblastí, které je zapotřebí v obci co nejvíce rozvíjet.
Výčet strategických oblastí, kterými se bude obec Potvorov v příštích letech zabývat:


dopravní infrastruktura,



technická infrastruktura,



životní prostředí,



sociální infrastruktura a občanská vybavenost,



sportovní infrastruktura a



cestovní ruch.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
 Cíl 1 – Zkvalitnění dopravní obslužnosti obce a zajištění bezpečnosti provozu
Opatření 1.1: Oprava místních komunikací a chodníků
Aktivita 1.1.1 Rekonstrukce místních komunikací vč. průtahu obcí
Aktivita 1.1.2 Rekonstrukce chodníků
Opatření 1.2: Vytvoření nových parkovacích stání v obci
Aktivita 1.2.1 Vybudování parkovacích míst
Opatření 1.3: Zvýšení bezpečnosti provozu
Aktivita 1.3.1 Obnova veřejného osvětlení v obci
Aktivita 1.3.2 Doplnění osvětlení v části „Zastávka Potvorov“
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TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
 Cíl 2 – Zajištění technické infrastruktury ve všech částech obce
Opatření 2.1: Vybudování vodovodu v obci
Aktivita 2.1.1 Zpracování projektu na vodovod a jeho následné vybudování
Opatření 2.2: Zajištění dostatku sběrných míst odpadu
Aktivita 2.2.1 Rozšíření sběrných míst pro separovaný odpad

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 Cíl 3 – Zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí pro občany
Opatření 3.1: Úprava veřejné zeleně
Aktivita 3.1.1 Pravidelná údržba veřejné zeleně
Aktivita 3.1.2 Výsadba nové zeleně
SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A OBČANSKÁ VYBAVENOST
 Cíl 4 – Investice do občanské vybavenosti
Opatření 4.1: Zajistit nezbytné doplňkové zázemí k dětskému hřišti
Aktivita 4.1.1 Doplnit odpadkové koše a lavičky
 Cíl 5 – Rozšíření a zkvalitnění volnočasových aktivit pro občany
Opatření 5.1: Rozvoj kulturních a společenských akcí
Aktivita 5.1.1 Finanční a organizační podpora všech stávajících kulturních akcí
Aktivita 5.1.2 Aktivní podpora vzniku nových kulturních a společenských akcí
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SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA
 Cíl 6 – Investice do sportovní infrastruktury
Opatření 6.1: Zajištění sportovního zázemí v obci
Aktivita 6.1.1 Vybudování nového sportoviště
Aktivita 6.1.2 Pořízení základního sportovního vybavení
 Cíl 7 – Zajištění sportovních aktivit pro občany
Opatření 7.1: Rozvoj sportovních spolků pro občany
Aktivita 7.1.1 Aktivní podpora vzniku sportovních klubů a kroužků pro mládež
Aktivita 7.1.2 Aktivní podpora vzniku sportovních klubů pro dospělé
Opatření 7.2: Rozvoj sportovních akcí
Aktivita 7.2.1 Finanční a organizační podpora sportovních akcí

CESTOVNÍ RUCH
 Cíl 8 – Zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu
Opatření 8.1: Obnova turistických cílů
Aktivita 8.1.1 Oprava odpočinkové zóny na místní vyhlídce
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MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ
V současnosti existuje několik vybraných dotačních titulů, které jsou vhodné pro financování jednotlivých
opatření a aktivit uvedených výše.
 Nadace ČEZ
První možností financování je Nadace ČEZ se svým programem Oranžová hřiště. Náplní programu 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.
 Ministerstvo dopravy
Ministerstvo dopravy poskytuje žadatelům prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury dotace
na podporu bezpečnosti silnic. Jedná se o výzvu Bezpečnost silnic II. a III. třídy a mezi podporované
aktivity patří např. úpravy komunikací, její šířky, tvaru, změny jízdních pruhů, signalizace, instalace
dopravních zařízení, záchytných zařízení nebo úprava vzjezdu do obce.
 Ministerstvo pro místní rozvoj
Rozmanitou nabídku dotačních titulů nabízí ministerstvo pro místní rozvoj, které obcím nabízí hned několik
možností:

Podpora bydlení


Technická infrastruktura – pozemní komunikace, vodovy, kanalizace



Podporované byty – pečovatelské byty, komunitní domy seniorů



Bytové domy bez bariér – odstranění bariér v bytových domech

Cestovní ruch


Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Podpora a rozvoj regionů 2020


Podpora obnovy a rozvoje venkova – podpora obnovy sportovní infrastruktury, podpora budování
a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, podpora dostupnosti služeb, podpora venkovské
pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí



Podpora revitalizace území – demolice budov v sociálně vyloučených lokalitch, tvorba studií a analýz
možností využití vybraných brownfieldů



Podpora pro odstraňování bariér v budovách OÚ
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 Plzeňský kraj


Ochrana přírody 2020



PSOV PK 2020 - Projekty obcí,



Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2020,



Dotace na restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek v exteriéru,



a mnohé další.

 Ministerstvo životního prostředí – Národní program Životní prostředí
V rámci Národního programu Životní prostředí zastřešeným Ministerstvem životního prostředí lze mimo jiné
zažádat o dotaci v následujících prioritních oblastech:

Prioritní osa 1 - Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní


výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod,



výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny



výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a
modernizace systémů pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti sloužících
veřejné potřebě, aj.

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech


výměna zdrojů tepla na pevná paliva za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva nebo plynový
kondenzační kotel,



instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody, aj.

Prioritní osa 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika


budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (např. pro nábytek, textil, biologicky
rozložitelný odpad),



zavádění systému předcházení vzniku domovních odpadů u občanů, tzv. systému „door-to-door“,



výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů,



budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů,



výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů, aj.
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Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu


zakládání a obnova sídelní zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů,
průlehů),



obnova a zakládání doprovodných vodních ploch, např. tůní, jezírek, mokřadů, drobných nádrží na
srážkovou vodu, které podpoří zadržování vody v sídelním prostředí,



zpracování plánu Územního systému ekologické stability, aj.

Prioritní osa 5 – Energetické úspory


zateplení budov, podpora výstavby nových,



výměna původního zdroje tepla,



instalace solárních termických či fotovoltaických systémů



instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, aj.

 Ministerstvo životního prostředí – Státní fond životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabízí dotace na:


domovní čistírny odpadních vod,



vozidla na alternativní pohon,



výsadba stromů,



anebo přírodní zahrady.
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ZÁVĚREČNÁ DOLOŽKA
Tento strategický plán rozvoje obce Potvorov spolu s doložkou Plánu rozvoje sportu zpracovaný na období
2020–2025 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Potvorov dne: …………………………………………
Tímto dnem nabývá dokument platnosti.

……………………………………………………………

Stanislav Klouček, starosta
Obec Potvorov
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