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1. Úvod 

 
Poslední schválený rozvojový dokument „ROZVOJOVÝ PROGRAM MIKROREGIONU  

POMALŠÍ“ byl zpracován na přelomu let 2001 – 2002 s další aktualizací pro roky 2005 – 

2007. V dalších letech programovacího období 2007 – 2013 byla průběžně prováděna pouze 

aktualizace zásobníku mikroregionálních projektů. 

Z důvodu potřeby aktualizace prioritních oblastí a akčního plánu pro programové období 

2014 – 2020 se valná hromada SMO regionu Pomalší rozhodla provést aktualizaci akčního 

plánu rozvojového programu. 

 

Aktualizace rozvojového programu je nezbytná z těchto důvodů: 

- Zhodnocení dosavadního rozvoje mikroregionu 

- Zhodnocení naplňování priorit mikroregionu 

- Nové programovací období EU 2014-2020 

- Přistoupení nových obcí do SMO regionu Pomalší (Borovnice, Doubravice, 

Nedabyle a Omlenice). V období od zpracování původního rozvojového dokumentu 

došlo k vystoupení členské obce Střítež a jejímu opětovnému vstupu do SMO v roce 

2011.  

- Určení aktuálních rozvojových priorit mikroregionu 

- Nutnost existence aktuálního rozvojového dokumentu mikroregionu pro potřeby 

podávání žádostí o dotace 

 

Aktualizace akčního plánu rozvojového programu mikroregionu Pomalší byla zpracována 

v roce 2013 a je koncipována na období let 2014 – 2020. Dokument bude v návaznosti na 

podmínky jednotlivých operačních programů období 2014 – 2020 průběžně aktualizován a 

doplňován. Aktualizace akčního plánu rozvojového programu mikroregionu Pomalší byla 

schválena valnou hromadou SMO regionu Pomalší dne 12. 12. 2013. (Zpracovatel: 

BesiConsult s.r.o., Luční 713, 373 72 Lišov, IČ: 26097508). 

V roce 2015 proběhla revize dokumentu a doplnění aktualizace. Doplnění aktuálního znění 

bylo schváleno valnou hromadou SMO regionu Pomalší dne 20. 10. 2015. (Zpracovatel: 

Jihočeská servisní s.r.o., Horní 17, 370 08 Staré Hodějovice, IČ: 02467771). 
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2. Základní charakteristiky 

 

2.1.  Poloha a charakteristika mikroregionu 
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Členské obce SMO regionu Pomalší 

 
 

Obec 

 

Části obce 

Počet 

obyvatel
1 

Počet 

katastrů 

Celková 

výměra ha
2 

Nadmořská 

výška 

(m.n.m.) 

Zemská šířka 

s.š. 

Zemská 

délka v.d. 

Besednice Besednice, Malče 838 2 1611,95 575 48° 47′ 29″ 14° 33′ 34″ 

Borovnice Brovnice 121 1 273,56 455 48° 54′ 43″  14° 31′ 9″ 

Bujanov Bujanov, 

Skoronice, 

Suchdol, Zdíky 

557 2 1742,83 670 48° 42′ 6″  14° 26′ 53″  

Doubravice Doubravice 300 1 182,30 490 48° 56′ 8″  14° 30′ 38″  

Doudleby Doudleby, 

Straňany 
431 1 585,73 425 48° 53′ 36″  14° 30′ 6″  

Heřmaň Heřmaň 192 1 217,61 472 48° 54′ 40″  14° 30′ 12″  

Kaplice Blansko, 

Dobechov, 

Hradiště, Hubenov, 

Kaplice, Květoňov, 

Mostky, Pořešín, 

Pořešinec, 

Rozpoutí, Žďár 

7067 6 4084,98 537 48° 44′ 20″  14° 29′ 38″  

Komařice Komařice, 

Pašinovice,  

Sedlo, Stradov  

325 3 1029,51 460 48° 52′ 44″ 14° 32′ 42″  

Ločenice Ločenice, Nesmeň 670 2 1588,78 570 48° 49′ 24″  14° 31′ 39″  

Mokrý Lom Lahuť, Mokrý 

Lom, Polžov  
103 1 355,64 515 48° 50′ 41″  14° 30′ 51″  

Nedabyle Nedabyle 356 1 237,69 470 48° 55′ 41″  14° 30′ 56″ 

Netřebice Dlouhá, Netřebice, 

Výheň 
478 2 1336,23 635 48° 47′ 30″  14° 27′ 19″  

Nová Ves Hůrka, Nová Ves 720 1 586,28 512 48° 55′ 21″  14° 31′ 49″  

Omlenice Omlenice, 

Omlenička, 

Blažkov, Stradov, 

Výnězda 

535 3 1381,79 675 48° 43′ 24″  14° 26′  

Plav Plav 408 1 510,50 406 48° 54′ 5″  14° 29′ 16″  

Roudné Roudné 1176 1 382,62 393 48° 56′ 6″  14° 29′ 15″  

Římov Branišovice, Dolní 

Stropnice, Dolní 

Vesce, Horní 

Vesce,  

Kladiny, Římov  

856 3 1528,27 471 48° 51′ 24″  14° 29′ 17″ 

Soběnov Přísečno, Smrhov, 

Soběnov 
361 1 1248,79 632 48° 45′ 46″  14° 32′ 45″  

Střítež Kaplice Nádraží, 

Raveň, Střítež 
430 1 837,75 675 48° 45′ 42″  14° 26′ 47″  

Střížov Střížov 208 1 466,21 494 48° 53′ 25″  14° 31′ 39″  

Svatý Jan nad Malší Chlum, Sedlce,  

Svatý Jan nad 

Malší  

550 3 1295,30 614 48° 49′ 26″  14° 30′ 32″  

Velešín Bor, Holkov, 

Chodeč, Skřidla, 

Velešín 

3890 4 1323,56 548 48° 49′ 46″ 14° 27′ 45″  

Vidov Vidov 555 1 123,05 396 48° 55′ 37″  14° 29′ 41″  

23 obcí     - - - 

 
1
 (ČSÚ – údaj k 31.12.2014)  

2
  (ČSÚ – údaj k 31.12.2014) 
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Novodobý vývoj 

O regionu 
  

 

Území mikroregionu Pomalší je bohaté na kulturní a přírodní hodnoty. Je zde zachovalé 

životní prostředí vhodné pro trvalé i rekreační bydlení. Většina obcí, kromě těch, které se 

nacházejí na hlavních dopravních tazích (silnice I/3) netrpí výraznějšími negativními dopady 

na životní prostředí. 

 

Období po II. světové válce, zejména období 50-tých let, negativně ovlivnilo život na 

venkově v celé zemi. Násilná kolektivizace zemědělství ve svých důsledcích znamenalo jeho 

přeměnu na zemědělskou velkovýrobu s velmi negativními dopady na krajinu a půdu. To bylo 

doprovázeno velkým odlivem obyvatelstva z venkova do měst. Kategorizace sídel s sebou 

přinesla další vylidnění menších obcí, které byly v podstatě odsouzeny k postupné přeměně na 

chalupářská sídla bez základní občanské vybavenosti. Rozvíjet se mohli dle hesla: 

"vyrovnáme rozdíly mezi městem a vesnicí", hlavně střediskové obce, případně tzv. sídla 

nestřediskového trvalého významu. Výstavba velkokapacitních zemědělských objektů, 

architektonicky naprosto nevhodných bytových a kulturních domů negativně poznamenala 

tvář většiny obcí. Tento vývoj doprovázela ztráta vztahu většiny obyvatel venkova k půdě a 

rozpad vesnického společenství s jeho zvyky. 
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V období po listopadu 1989 dochází na venkově k postupné nápravě obrovských škod, které 

zde v průběhu posledních desetiletí vznikly. Se zrušením kategorizace sídel dochází k 

postupnému návratu života i do menších vesnic. I přes nedostatek finančních prostředků se 

postupně mění tvář obcí a měst regionu Pomalší k lepšímu - opravy domů a komunikací, 

obnova zeleně, plynofikace sídel, obnova původních lidových zvyků, spolkový život apod. 

Jedná se však o dlouhodobý proces. V něm půjde především o využití stávajícího potenciálu, 

který je k dispozici - zachovalá krajina a životní prostředí, potenciál pracovitých lidí, kteří zde 

žijí. V neposlední řadě půjde o nalezení způsobu načerpání dotací z programů, které jsou a 

budou k dispozici - POV, SAPARD, Phare apod. 

 

Další možnosti rozvoje:  

 obnova místních tradic - poutě, trhy, domácí řemeslná výroba 

 návrat k dosud opomíjeným domácím zdrojům energie nebo surovin - obnova malých 

elektráren, mlýnů, domácích pekáren, moštáren apod. 

 další zpracování produktů, které se zde těží a vyrábí - dřevo, obilí, maso …) 

 využití nemovitých kulturních památek 

 nabídka ubytování, agroturistika spojená s prodejem místních produktů 

 vztah k nedalekému většímu sídlu (městu) jako k zázemí 

 vztah k regionu s možností participace na zahraničních projektech Euroregionu. 

Propagace obcí a mikroregionu v hromadných sdělovacích prostředcích 

 dohoda mezi obcemi na rozdělení rozvojových potenciálů, aby nevstupovaly do 

vzájemné ostré konkurence. 

 

 

2.2. Historický vývoj a charakteristika jednotlivých obcí 

 

Besednice 

Písemné doklady o Besednici jsou již ze 14. století. Za vlády Václava IV. patřila Besednice 

do majetku velešínského. V roce 1387 přešla Besednice do majetku Rožmberků. Roku 1395 

daroval Jindřich III. z Rožmberka Besednici a okolí farnímu kostelu sv. Víta ve městě Český 

Krumlov. Od toho času patří téměř celá Besednice krumlovské prelatuře, a to až do roku 

1848. Ještě v roce 1910 vlastnili preláti rozsáhlé polnosti a lesy v besednickém katastru. 

 

Borovnice 

V písemných pramenech se ves (Borowniczie) připomíná k roku 1383. Na sklonku 14. a v 

průběhu 15. století byla v držení vladyků z Borovnice erbu hřebla, později se stala součástí 

krumlovského panství Rožmberků. Osudy panství Český Krumlov pak sdílela Borovnice až 

do zrušení poddanství. Po zavedení obecního zřízení roku 1850 Borovnice tvořila součást 

obce Nová Ves a to až do roku 1931, kdy se osamostatnila. Za nacistické okupace byla v 

letech 1943 až 1945 nakrátko připojena ke Střížovu, poté znovu samostatná. Ke dni 12. 

června 1960 byla Borovnice začleněna pod obec Heřmaň a spolu s ní od 14. června 1964 pod 

obec Nedabyle. Opět samostatnou obcí je Borovnice počínaje 24. listopadem 1990. 

 

Bujanov 

První písemná zmínka o obci Bujanov je z roku 1347. Obec vznikla za doby německé 

kolonizace. Do roku 1945 byla obydlena jen německými občany a čítala přibližně 82 

popisných čísel. Po roce 1945 při osidlování českého pohraničí byl Bujanov přidělen převážně 

občanům z Ločenic a okolí, osadu Suchdol osídlili občané z Chotěbořska, osadu Nažidla 

občané z Třeboňska a Svinihlavy dosídlili občané z Českých Budějovic. 
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Doubravice 

Nejstarší zpráva o vsi Doubravici je z r.1351, i když již roku 1267,tedy o více než 80 let dříve, 

se v pramenech vyskytuje Sudimír z Doubravice. Dále se objevují vladykové Trojan (1357) a 

Drslav z Doubravice (1379). Kdo z nich byl zakladatelem původní tvrze, není známo. Známo 

není ani kdy se Doubravice dostala do rožmberského majetku a tím patřila k třeboňskému 

panství. Vilém z Rožmberka daroval Doubravici v r. 1555 za věrné služby svému úředníku 

Mikuláši Humpolcovi z Tuchoraze, po jehož smrti v r. 1574 držela ves jeho dcera Kateřina z 

Tuchoraze, provdaná za Bedřicha Šeflingara z Rysdorfu. V r. 1591 ji prodala zpátky Vilémovi 

z Rožmberka. Ten ji dále prodal Lidmile z Hřebene, po jejíž smrti dědictvím přešla na jejího 

manžela, rožmberského úředníka Bedřicha Froksteina z Načeslavic. Jeho vlastnictví 

Doubravice je doloženo ještě v r. 1620.  

 

Od dalšího majitele, Jana Řepického ze Sudoměře, koupil Doubravici Baltazar de Marradas, 

ale již r. 1631 ji prodal rytmistru Janu Salazarovi de Montalban. Od r. 1637 patřila 

Doubravice převážně českobudějovickým měšťanům. Prvním majitelem byl Emanuel 

Fritschko von Fürstenmühl, cís. solní úředník a radní Č. Budějovic, po jeho smrti zdědila tvrz 

jeho dcera Marie Alžběta, provdaná za Johanna Putschögela.  

 

Patrně koncem 17. století byl v Doubravici vystavěn raně barokní zámek – největší dominanta 

obce.  

 

Před 1. světovou válkou měla obec 235 obyvatel. Byla zde prodejna, řezník, uzenář, pekař, 

prodejna tabáku a 3 hostince. 

 

Doudleby 

První písemná zmínka o Doudlebech pochází z roku 981 od kronikáře Kosmy. Ten popsal 

panství knížete Slavníka a za meze na jižní straně panství pokládá Chýnov, Doudleby a 

Netopice. Toto hůře dostupné území bylo prakticky dosti nezávislé až do roku 995, kdy jej 

Přemyslovci po vyvraždění Slavníkovců připoutali k Čechám. Hradiště bylo zabráno a byli do 

něj dosazeni královští úředníci. Tato nenadálá změna však posílila význam Doudleb, jako 

správního střediska jihu Čech. V roce 1268 stvrzuje Přemysl Otakar II. vyšehradskému 

proboštovi Petrovi starobylé výsady a daruje mu mimo jiné pokuty soudní v župách: Prácheň, 

Bozen, Pecka a Doudleby. Se založením blízkého města Českých Budějovic upadá rychle 

sláva Doudleb tak, že ani ne třicet let po vydání této listiny se nachází Doudleby v držení 

soukromém. Ujal se jich rod, po jižních Čechách mohutně rozvětvený – rod Doudlebských z 

Doudleb, původně z Cipína se píšící. Petr Doudlebský prodal roku 1522 svojí část Doudleb a 

Straňany Václavu Metelskému z Feldorfu. Od toho ji v roce 1544 koupila obec Budějovická 

pro kostel sv. Mikuláše, sv. Prokopa a sv. Václava. V roce 1575 byly Doudleby prodány 

Vilému z Rožmberka. Jako součást Třeboňského panství přešli Doudleby po smrti posledního 

Rožmberka na rod Švamberků a posléze na rod Schwarzenbergů. 

 

Heřmaň 

Vesnice Heřmaň byla založena roku 1788 rozdělením pozemků od kláštera Vyšebrodského 

devatenácti chalupníkům v blízkosti dvorce "Lhota" (založen v letech 1400 - 1410), který byl 

tímto zrušen. Vznikla nová ves Heřmaň s 21 usedlostmi, své jméno dostala na paměť opata 

vyšebrodského kláštera Hermana Kurze. Heřmaň je starobylá osada s dominantním kostelem 

sv. Jiljí, který se připomíná již v roce 1254 jako farní. V roce 1330 byl tento původně pozdně 

románský kostel převeden z královského majetku na královskou kapitulu sv. Petra a Pavla na 

Vyšehradě. 
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Kaplice 

První písemná zmínka o Kaplici je z roku 1257. Město vzniklo v raném středověku jako 

trhová ves na důležité obchodní stezce, která spojovala Horní Rakousko s jižními Čechami. V 

písemných pramenech z 1. poloviny 14. století se Kaplice několikrát uvádí jako městečko, 

avšak městské právo jí bylo propůjčeno až v roce 1382. Kaplice jako poddanské město byla 

součástí panství pořešínského, později přešla pod panství novohradské. Roku 1434 si 

přivlastnil Pořešín i Kaplici Oldřich II. z Rožmberka. Po vymření Rožmberků zdědili statky 

Švamberkové, po nich přešel majetek do rukou vítěze bělohorského, císařského vojevůdce 

Karla Bonaventury Buquoye. Po zrušení poddanství a odstranění vrchnostenského systému v 

polovině 19. stol. se město stalo podle nového administrativního členění sídlem politického i 

soudního okresu. Přes mnohé následující reorganizace a politické zvraty zůstalo okresním 

městem až do roku 1960. Ačkoliv byla Kaplice správním střediskem rozsáhlého územního 

celku na jihu Čech, k němuž patřilo Vyšebrodsko a Novohradsko, zůstávala nadále městem 

venkovského charakteru bez většího ekonomického zázemí. V roce 1869 měla 2 252 obyvatel 

a do roku 1921 se tento stav takřka nezměnil. 

 

Komařice 

Po 30. leté válce Komařice velice zpustly. Celé Komařické panství bylo v tak špatném stavu, 

že ze čtyřiceti šesti hospodářských stavení jenom dvě byly schopny platit kontribuci (placení 

daně v naturáliích). Ke zlepšení došlo až později. Komařice se začaly nově osidlovat. Nové 

osidlování však znamenalo "germanizaci". Nové obyvatelstvo sem přicházelo od Vyššího 

Brodu, kde měli němci výrazné zastoupení. Po příchodu nového osidlování začaly Konařice 

poměrně rychle vzkvétat. Vznikaly velkostatky, mlýny, hamry, chovaly se zde ovce. Byla 

vystavěna Flusárna, ve které se vařila potaš (uhličitan draselný, původně získána z dřevěného 

popela, užívána k výrobě skla a mýdla). V té době v Komařicích provozoval svou činnost i 

pivovar. O Komařickém pivě se tradovalo, že se ho člověk může najíst i napít, tak prý bylo 

husté. Pivovar zanikl v roce 1904.  

Na místě dnešního zámku stála původně tvrz. V roce 1566 byla tvrz přestavěna na zámek. Z 

nápisu nad branou zámku se usuzuje, že zámek vystavěli Kristýna Dráchovská a Jiří 

Kořenský z Teršova. Z archivu v Třeboni vyplívá, že zámek přestavěla Eliška Kořenská. V 

roce 1623 Ctibor Kořenský prodal Komařický zámek a panství Vyšebrodskému klášteru řádu 

Cisterciáků. 

 

Ločenice 

Obec Ločenice vznikla jako gotické středověké zemědělské sídlo. Vzhledem k poměrně 

kvalitní zemědělské půdě obec prosperovala a na přelomu století měla mnohem vyšší počet 

obyvatel než v současnosti. 

O prosperitě svědčí, že si mohla v době vrcholného baroka dovolit poskytnout pozemky pro 

založení obce Svatý Jan nad Malší (vzdálená od obce Ločenice 2 km). V roce 1923 došlo z 

podnětu obce Ločenice k rozdělení na dvě katastrální obce Ločenice a Svatý Jan. V roce 1923 

obec Ločenice měla 836 obyvatel. Obec patřila pod panství pana z Velešína Beneše z 

Michalovic. Jeho synové neměli mužského potomka, jediná dědička po přeslici byla nezletilá 

dcera Markéta, za níž vládl její strýc Jindřich. Své panství však nespravoval dobře a r. 1390 

prodal Oldřichu z Rožmberka hrad Velešín s městečkem a poddané vsi Ločenice, Sedlec, 

Chlum a Polžov. Od roku 1848 byly Ločenice poddanskou vsí novohradských pánů. 
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Mokrý Lom 

Obec Mokrý Lom vznikla 28. února 1924. Původní obec se skládala z osad: Branišovice, 

Kladiny, Lahuť, Mokrý Lom, Polžov, Sedlce, Hrachové Hory, Úlehle, Zahrádka a samoty 

Benák a Babka. Návrh na rozdělení obcí byl podán dne 23. 1. 1919. Osada Mokrý Lom patřila 

do r. 1387 k velešínskému panství, od tohoto roku připadla Rožmberkům. Roku 1362 je dali 

jako zástavu Bohuslavovi z Mirkovic. Roku 1474 zastavil osadu Jindřich z Rožmberka Janu z 

Bohušic za 20 kop a 46 grošů činže. Farností a školou patřila osada až do r. 1786 do Velešína.  

Osada Polžov patřila pánům z Velešína do r. 1387, pak přešla na Rožmberky a roku 1459 byla 

prodána Mikuláši z Holkova. V r. 1541 byla zapsána do panství Nové Hrady. Od roku 1611 

byla majetkem pánů ze Švamberka a od r. 1620 majetkem hrabat Buquoyů. 

Osada Labuť – od r. 1361 majetek faráře ve Velešíně, roku 1387 přechází na Rožmberky. 

 

Nedabyle 

První písemná zpráva o Nedabyli pochází z roku 1346, kdy Havel řečený Kon z Nedabyle 

daruje kostelu ve Střížově desátek z poplužního dvora v Nedabyli. V dalších letech patřila 

Nedabyle k panství komařickénu. V r. 1347 se připomíná Beneš z Komařic, jehož syn Beneš 

získal Strádov a pak se stal Strádovcem z Komařic. Kolem roku 1450 se připomíná Odolen z 

Komařic „jehož rod držel statek jen s Nedabylí“. Roku 1457 po smrti Jana z Komařic připadl 

jeho majetek včetně vsi Nedabyle na krále Ladislava. Další zprávy jsou z roku 1522, kdy Petr 

z Doudleb prodává Doudleby ves a dvory Kmetcí, Straňany, Borovnici ves, dvůr v Perném, 

Nedabyli a Strážkovice Václavu Metelskému z Felsdorfu. Od té doby patřila ves Nedabyle k 

městským statkům Budějovickým až do roku 1849. V 16. století došlo k hledání stříbrných 

rud i v okolí města Budějovice. Zjistilo se, že v celém pásmu táhnoucím se od Rudolfova až 

po Vidov se nachází stříbrná ruda. Písemně je doloženo těžení stříbrných rud i v katastru vsi 

Nedabyle, kde jsou zmiňovány cechy sv. Anna již od roku 1522 a cech Zlatý jelen. Těžba 

nebyla úspěšná, a proto byly těžařské práce zastaveny kolem roku 1835. Po zrušení 

patrimonijní správy v roce 1849, byla ves Nedabyle sloučena se vsí Doubravicí. V průběhu 

druhé poloviny 19. století vznikaly v obou obcích často požáry, které ničily obytná i 

hospodářská stavení. V letech 1886 až 1898 řídilo obecní záležitosti volené zastupitelstvo, v 

jehož čele stál starosta spolu s 1. a 2. radním. Od roku 1898 sídlilo představenstvo v obci 

Nedabyle. Představenstvo obce se volilo každé tři roky. Z významných událostí se připomíná 

pozorování komety v roce 1910. 

 

Netřebice 

Obec Netřebice leží na bývalé císařské silnici, dnes mezinárodní E55 asi 25 km jižně od 

Českých Budějovic. Jihovýchodně od obce se rozkládají Novohradské hory, západním 

směrem Šumava. První zmínka o obci je z roku 1358, druhá je o pět let mladší. Osada patřila 

ke hradu Pořešínu, pak ji Rožmberkové připojili k novohradskému panství a s ním sdílela 

majitele až do poloviny 19. století. 

 

Nová Ves 

První písemná zmínka o Nové Vsi u Českých Budějovic je z r. 1580, kdy se uvádí jako „Nová 

ves (s malým v) u Borovan, nově založená na panství třeboňském za Viléma z Rožmberka. Po 

jeho smrti r. 1592 převzal panství jeho bratr Petr Vok, poslední z rodu Rožmberků. Po smrti 

Petra Voka r. 1611 připadlo panství podle starší smlouvy Švamberkům, ale protože se Petr ze 

Švamberka zúčastnil stavovského povstání, jeho dědicům majetek propadl. V r. 1848 padla 

robota a Nová Ves přestala být poddanskou vsí třeboňského panství. Od poloviny 19. stol. 

patřili pod obec Nová Ves osady Lomec a Borovnice (až do 1. republiky). V r. 1850 byla 

Nová Ves připojena pod okresní soud v Českých Budějovicích. 
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Omlenice 

Ves Omlenice zmiňována od poloviny 16. století. Severozápadně od obce je památník 64 

obětí Transportu smrti, který tudy projížděl v lednu roku 1945. 

  

Ves Omlenička náležela původně ke zboží hradu Pořešína. Poprvé je zmiňována v r. 1358. 

Přibík z Pořešína ji prodal v r. 1363 Ješkovi z Voděrad a již následujícího roku ji koupí získal 

Oldřich z Drochů. Ve vlastnictví vladyckého rodu Drochovců zůstala Omlenička až do r. 

1465. Drochovci vystavěli v Omleničce tvrz, neboť nový majitel Přibík Žibřid z Mostků 

získal v r. 1465 Omleničku s dvorem a tvrzí. Vladykové z Mostků hospodařili na tvrzi do r. 

1546, kdy ji prodali Divišovi Malovci z Libějovic. Tento ji ale již v r. 1548 prodal Petrovi 

Sudkovi z Dlouhé. Jeho potomci a příbuzní vlastnili Omleničku i v následujícím 17. století. 

Rozkvět Omleničky nastal poté, co ji v r. 1709 koupil hrabě Jan Antonín z Nützu a později, 

když přešla na jeho nástupce a příbuzného Josefa Gundakera, hrabě z Türheimu. 

Již během 17. století byl považován pramen vyvěrající nedaleko Omleničky za léčivý a jeden 

z tehdejší majitelů Omleničky Jan Bedřich z Weidlingenu zřídil v r. 1656 u pramene malý 

lázeňský dům. Jan Antonín Nütz lázeňský dům rozšířil a později zde byla postavena i kaple. 

Lázně byly hojně navštěvovány obyvateli jižních z Čech i sousedního Rakouska, léčily se zde 

různé neduhy. Ve 2. polovině 19 století lázně již k léčbě nemocí nesloužily, ale nadále byly 

využívány jako klimatické lázně. 

V roce 1727 byl v Omleničce na místě staré tvrze postaven nový barokní zámek. Po velkém 

požáru v r. 1829 byl stavebně upraven. Od r. 1722 existoval v Omleničce nově postavený 

barokní kostel jako filiální kaplického farního kostela. Na farní byl kostel v Omleničce 

povýšen v r. 1739 a zároveň při něm postavena také fara. Od r. 1883 přešla správa fary i 

kostela na vyšebrodský cisterciácký klášter. Věž kostela byla silně poškozena při požáru v r. 

1829. Hřbitov u kostela byl v r. 1787 zrušen a přeložen na nové místo. 

V roce 1778 koupil Omleničku i se statkem, tj. malým panstvím, které k ní náleželo, od Marie 

Dominiky z Türheimu vyšebrodský klášter. 

Ves Stradov (Velký Stradov, Malý Stradov) je poprvé uvedena v historických pramenech v r. 

1358. Až do r. 1398 patřila ves k majetku pořešínského hradu, potom byla prodána. 

Pravděpodobně v 15. století zde byla vystavěna tvrz. Od r. 1447 je již v písemnostech 

jmenován také Malý Stradov. Od r. 1484 vlastnil obě vsi Jindřich Drochovec z Pláně a jeho 

potomci. Na konci 16. století se novými majiteli tvrze a příslušného majetku stali Ojířové ze 

Římova. Posléze byl Velký i Malý Stradov připojen k panství Český Krumlov. 

Ves Vracov: ve Vracově původně stála tvrz s dvorem a k ní příslušná ves. V r. 1312 sídlil na 

tvrzi vladyka Jan z Vracova, který zastával úřad purkrabího na pořešínském hradu. V majetku 

tohoto vladyky byla také ves Výnězda a Sviníhlavy. Po r. 1601 je tvrz uváděna již jako pustá, 

k majetku patřil kromě vsi i pustý mlýn a další mlýn pod Omlenicemi. Při prodeji z roku 1650 

je uveden i pivovar. 

 

Plav 

Obec Plav je starobylá vesnice, ležící 7 km jižně od českých Budějovic. Podle pověsti se 

připlavili na místo, kde nyní stojí vesnice Plav tři bratři, ti si zde postavili příbytky a dali 

vesnici základ. Jelikož po řece se připlavili, jméno vesnice dali Plav. 

Oblast, v níž se dnešní obec nachází, byla osídlena již ve střední době bronzové. Důkazem je 

pohřebiště, které odpovídá střední době bronzové a částečně době halštatské ( 1500-600 př. n. 

l.). Nálezy nádobek, bronzových jehlic, náramků a torzo koženého obleku jsou uloženy ve 

sbírce Národního muzea. 

Obec patřila k panství Vítkovců, v roce 1262 ji Vok I. z Rožumberka odkázal klášteru ve 

Vyšším Brodě. Od roku 1273, na dvacet let, byla vzkvétající osada v držení krále Přemysla 

Otakaru II. V roce 1293, za vlády Václava II., byla opět ves vrácena klášteru ve Vyšším 
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Brodě a zůstala v jeho správě až do poloviny 19. stol., kdy bylo v Rakouském císařství 

zrušeno poddanství. 

Od roku 1976 byla obec Plav začleněna jako osada pod obec Doudleby. V roce 1990 byla 

osada Plav od obce Doudleby oddělena a od roku 1991 má status samostatné obce. 

V roce 1262 zněl název osady Plawe, o třináct let později Plawen, v letech 1400-1450 byla 

obec uváděna pod názvy Plow a Plaw. Od roku 1464 do roku 1571 se vesnice nazývala 

Plawoa od roku 1720 Plawen. V roce 1924 byl název osady Plavo přeměněn na Plav, což 

zůstalo dodnes. 

Obec se rozkládá po obou březích řeky Malše, a proto vzhledem ke své poloze, je obec 

odnepaměti zasahována častými povodněmi, kdy největší byla v roce 2002. 

 

Roudné 

Nazývané in Hrudny, Rúdné, Ruden - obec 3 km od Českých Budějovic, bývalá městská ves 

(1505 - 1850). Jméno zmíněné prvně 1411, je odvozováno od roudného, tj. rudu obsahujícího 

potoka nebo lesa. Ves s 9 poddanými nejprve příslušela ke dvoru na břehu Malše, kterou 

Huyer považoval za původní dvorec. Záboří Čéče z Budivojovic, zmíněný již 1263. Ve 2. 

polovině 14. století se stal i se vsí majetkem měšťana Mikuláše Faulfiše, jehož syn Štěpán 

1418 prodal ves Roudné kramáři Jakubu Brnířovi. V držení samotného dvora se pak 

vystřídalo několik šlechtických majitelů, ale 1487 byl již opět v měšťanském majetku jako 

Ramschisslův dvůr. Koncem 15. století polovina Roudného patřila Beneši Klaricovi a druhá 

Ladislavu Šitéřovi.  

V letech 1501 a 1505 koupilo obě části město České Budějovice. Po smrti Matěje Ramschisla 

vznikly vleklé spory o dvůr, ukončené až 1539 jeho získáním do majetku města. Po brzkém 

zániku byly jeho pozemky rozděleny mezi poddané Roudného. Počet poddaných zůstával až 

do 1713 stejný (1713: 9 usedlostí, 69 duší / 1722: 55 duší, ves byla přifařena do Boršova nad 

Vltavou), 1843 jich bylo napočítáno 157 ve 23 staveních. Roku 1850 zanikl poddanský vztah 

městské vsi a Roudné se stalo osadou obce Rožnov. Od 1890 bylo samostatnou obcí s 

převážně německým obyvatelstvem. 

 

Římov 

Krajina kolem pozdějšího Římova byla osídlena slovanským obyvatelstvem již v 8. století. 

Svědectví o tom je mimo jiné nedaleké hradiště nad Malší u Branišovic. Vesnice Římov na 

svém dnešním místě vznikla patrně ve 13. století a patřila drobnému šlechtickému rodu. První 

zmínka o Římově pochází až z roku 1395. Na počátku 15. století získali vesnici příslušníci 

rodu Roubíků z Hlavatec, kteří si tu vystavěli pevnou tvrz. Od roku 1541 se nacházela v 

držení Ojířů z Protivce, za nichž byl v Římově založen pivovar. Za účast v českém 

stavovském povstání postihla Ctibora Ojíře z Protivce v roce 1622 konfiskace té části 

majetku, k níž náležel i římovský statek. O čtyři roky později přešel Římov do rukou Oldřicha 

Eggenberga, majitele panství Český Krumlov. Ještě v průběhu roku 1626 však Eggenberg 

daroval římovský statek českokrumlovské jezuitské koleji, aby jeho výtěžek použila na 

vydržování chlapeckého semináře. Roku 1648 k založení poutního místa s loretánskou kaplí a 

rozsáhlou křížovou cestou, jejíž jednotlivá zastavení jsou roztroušena v okolní malebné 

krajině. Okolo loretánské kaple byl postaven čtyřboký ambit a o něco později také kostel sv. 

Ducha. 

Od roku 1694 při něm díky nadaci Jana Christofora z Malovce z Malovic trvale sídlili dva 

jezuitští misionáři, kteří se starali o duchovní zaopatření poutníků. Již během druhé poloviny 

17. století se ustálily pravidelné termíny poutí - na svátky Nalezení sv. Kříže, Povýšeni 

svatého Kříže a Navštívení Panny Marie a na svatodušní svátky. Jezuité v letech 1671-1691 

vystavěli na místě někdejší tvrze nový barokní zámeček s věží a před rokem 1661 založili v 

Římově školu. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 připadl římovský statek do správy 
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náboženského fondu, roku 1801 jej koupil kníže Josef ze Schwarzenbergu a později se tu 

vystřídalo ještě několik soukromých vlastníků. Od poloviny 19. století je Římov samostatnou 

obcí, v roce 1857 se stal také sídlem fary. Až do 20. století zůstal nejen jedním z 

nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách, nýbrž také vyhledávaným letoviskem a 

místem pobytu mnohých umělců. 

 

Soběnov 

První písemná zmínka je z roku 1358, kdy se Ješek, Beneš a Jindřich, synové Jindřicha z 

Velešína, rozdělili o otcovské dědictví tak, že každý z nich obdržel třetinu hradu Velešína a 

mimo to Beneš ves Smrhov s příslušenstvím, Jindřich Skaleny, Soběnov a Benešov, Ješek 

Nesmeň s okolím. Roku 1387 koupili bratři z Rožmberka od Jana Michalce za 3000 kop celé 

zboží velešínské. Drželi tedy kromě Soběnova s právem podacím i vsi Přísečno, k faře 

soběnovské příslušející Skaleny Brumovy, Skaleny pusté, a Popelice. 28. září 1418 udělil 

Oldřich II. z Rožmberka Soběnovu svobodu v odúmrti. Požár, kterým lehla roku 1883 celá 

ves popelem, zničil téměř všechny listiny a památky soběnovské. V současné době patří pod 

obec Soběnov osady Smrhov, Bída, Přísečno. 

 

Střítež 

Historie obce sahá až do 14. století, konkrétně do roku 1358, kdy se poprvé objevil místní 

název Střítež, který se v původní podobě dochoval dodnes. Po 2. světové válce spadala obec 

pod správu města Kaplice až do 1. 1. 1994, kdy došlo k vytvoření samostatné obce s vlastním 

obecním úřadem. Po vzniku obce nastal rozvoj místních podnikatelských aktivit. 

 

Střížov 

První zmínky historických pramenů o Střížově jsou z druhé poloviny 13. století: roku 1263 

svědčil Jaroslav ze Střížova při prodeji Záboří Vyššímu Brodu.  

O střížovském kostele sv. Martina jsou zprávy z počátku 14. století, ale bezpochyby existoval 

již dříve: roku 1316 Mikuláš z Pasovar listem daným na Doudlebech daroval kostelu ve 

Střížově plat v Hůrce. Jako patron kostela se uvádí v roce 1389 Vilém z Landštejna. Pánům z 

Landštejna patřil Střížov do r. 1407. Tohoto roku prodali mocní poručníci osiřelé dcery 

Viléma z Landštejna, Jindřich z Rožmberka a Odolen z Pyšel, ves Střížov se vším panstvím 

Ondřeji z Vlčetína, purkrabímu na Krumlově a Jindřichu z Vyhnanic, purkrabímu na 

Příběnicích. Ještě téhož r. 1407 byl Střížov znovu prodán, tentokrát na dlouhá léta klášteru 

vyšebrodskému, který později do kostela dosazoval členy svého cisterciáckého řádu. Až do 

roku 1938 vedli zde duchovní správu členové rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, 

kteří provedli zdařilou opravu a výzdobu kostela. Roku 1460 dal Beneš z Komařic kostelu 

roční plat 1 kopy grošů za duši svou, svých předků a Oldřicha z Pašinovic. 

Ve Střížově měl být křtěn slavný husitský bojovník Jan Žižka z Trocnova. Hřbitov kolem 

kostela byl zrušen r. 1772. Škola uprostřed návsi postavena v r. 1833. Navštěvoval ji i 

vynikající rodák, doktor obojího práva Matouš Talíř (1835 - 1902), na jehož rodném domě čp. 

6 je pamětní deska. 

 

Svatý Jan nad Malší 

Legenda praví, že veleslavínský farář JOANES BERNARDINUS RIEZENSCHOPF uviděl 

jednoho večera roku 1732 nad Ločenickou horou svítit pět hvězd a že si tento úkaz vyložil 

jako zjevení svatého Jana Nepomuckého. Osloven tímto zázrakem rozhodl se postavit na 

Ločenické hoře kapli na památku tohoto nejoblíbenějšího světce Čech a přilehlých zemí. 

Původně stála na samém vrchu až do roku 1777 kaplička s obrazem sv. Jana Nepomuckého. 

Kaplan Vojtěch Metla zahájil sbírku na stavbu kostela. Za přispění místních občanů, obyvatel 

okolních vesnic a výrazné finanční podpory hraběte BUQOUYE z Nových Hradů byla do 
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roku 1786 symetrická stavba kostela s ambity dostavěna. Jeho věž, 37 metrů vysoká, je 

dodnes dominantou širokého okolí. S výstavbou kostela byla spojena i stavba školy (1787 - 

1789) a fary. Škola byla budovou veřejnou. Její zastavená plocha čítala 7,77 arů, zahrada 3,45 

arů a hřiště 3,78 arů. Hrabě však svévolně proměnil přízemí v hostinec pro poutníky z okolí a 

5. prosince 1839 ho dokonce prodal Šimonu ŠŤASTNÉMU za 1.667zlatých stř. rak. měny. 

To se občanům obce nelíbilo avšak právní spor o budovu prohrálo (1857), později, tj. po roce 

1861 občané hostinec odkoupili za 3.380 fr rak. měny. Za přestavby zaplatila obec 8.995 zl. V 

roce 1889 přistavili občané druhou část školy. Výnosem čj. 19.24 q ze dne 24. 7. 1890 byla 

zřízena IV. třída, od roku 1910 zde byla škola pětitřídní. 

 

Velešín 

Osada Velešín byla založena pravděpodobně ve 13. století v souvislosti s výstavbou hradu na 

ostrohu nad řekou Malší. Roku 1265 vyměnil král Přemysl Otakar II. velešínské panství s 

Čéčem z Budějovic za Hlubokou a Budějovice. Čéč však Velešín zanedlouho prodal Benešovi 

Pyšnému. Jím zde začala vláda Michaloviců. V roce 1387 hrad, k němuž náležely Latrán a 

městečko na levém břehu Malše, vesnice Sedlce, Tolišovice, Chlum, Polžov, Kladějov a další 

majetek, prodal Jan IV. Michalec z Michalovic Oldřichovi z Rožmberka. Ve vlastnictví 

Rožmberků se Velešín nacházel až do vymření rodu Petrem Vokem v roce 1611. Za vlády 

Rožmberků se Velešín dočkal povýšení na městečko s právem pořádat trhy; zřejmě až v éře 

této vrchnosti začal také používat vlastní znak. Po smrti Petra Voka vzešel ze sporu o 

rožmberské dědictví vítězně Jan Jiří ze Švamberka. Již jeho syn Petr, který se přidal k opozici 

nekatolických stavů proti císaři Ferdinandovi II., ale ve víru počátků třicetileté války o statky 

přišel. Listinou ze 6. února 1620 císař Ferdinand II. věnoval panství Nové Hrady, jehož 

součástí byl i Velešín, Karlu Bonaventurovi z Longuevalu, hraběti Buquoyovi. Nedlouho 

předtím, v červnu 1619, vojáci právě tohoto císařského vojevůdce Velešín obsadili a 

poplenili. Buquoyové pak byli velešínskou vrchností až do zrušení poddanství v roce 1848 

 

Vidov 

Obec Vidov leží v Jihočeském kraji, na řece Malši, asi 7 km jižně od Českých Budějovic. 

Osídlení člověkem je v okolí obce doloženo již z doby bronzové, mohylové pohřebiště z 

období 1900-1500 př. n. l. se nachází asi 1 km jižně v Panském lese. Ve středověku ves 

Vidov, jinak také Vidov pole řečená (odtud německý název Wiederpol), bývala samostatným 

statkem s tvrzí. Založení tvrze lze odhadnout na období před r. 1300. Nejstarší písemná 

zmínka je z r.1357.V 16. století, kdy Vidov patřil Rožmberkům a správcem jejich panství byl 

Jakub Krčín z Jelčan, bývaly v okolí obce tři rybníky o výměrách několika hektarů, žádný se 

však do dnešní doby nezachoval.Po vymření Rožmberků v r. 1611 obec sdílela až do r.1848 

osudy třeboňského panství. Samostatnou obcí se stala v r. 1924, v 50. letech pak došlo ke 

sloučení se sousední obcí Roudné. V r. 1990 došlo k obnovení samostatné obce. 
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2.3.  Demografické poměry 

 

Osídlení mikroregionu je poměrně nevyrovnané, což je dáno především přítomností města 

Kaplice, které se svými více než sedmi tisíci dvěmi sty obyvateli tvoří podstatnou část 

obyvatelstva mikroregionu. Druhým největším sídlem mikroregionu je město Velešín, které 

má 3 887 obyvatel (ČSÚ – data l 31. 12. 2012). Nejmenší obcí mikroregionu je obec Mokrý 

Lom, která měla k uvedenému datu 102 obyvatel. Počty obyvatel ostatních obcí se pohybují v 

rozmezí cca 100 až 860 stálými obyvateli.  

Ve většině obcí je v posledních letech i přes drobné výkyvy patrný mírný přirozený růst počtu 

obyvatel. Tyto výkyvy nejsou tak veliké a dalo by se usuzovat, že tento trend je způsoben 

jednak přirozeným úbytkem obyvatelstva (počet zemřelých větší než počet narozených) a 

zároveň rozdílem mezi přistěhovalým a odstěhovaným obyvatelstvem. Nicméně, faktem je, že 

přirozený úbytek úspěšně kompenzuje migrace, kdy v posledních letech roste počet 

přistěhovalých, zejména z větších měst (České Budějovice, Český Krumlov). Tento trend 

koresponduje s vývojem v ČR a dalších evropských zemích, kde také dochází k migraci 

obyvatel, zejména středních vrstev do aglomerací s menší hustotou obyvatelstva. Podstatný 

vliv na tento jev má také obecně viditelné zkracování vzdáleností, mající vliv i na zvyšování 

počtu dojíždějících za zaměstnáním. Vývoj v jednotlivých obcích svazku obcí vykazuje 

následující tabulka a graf. 
 

Vývoj počtu obyvatel jednotlivých obcí mikroregionu v letech 2006 - 2014 
 

Název obce 

Vývoj počtu obyvatel ve Svazku měst a obcí regionu Pomalší 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Besednice 867 867 867 872 879 871 863 847 838 
Borovnice 106 109 107 105 112 112 112 113 121 
Bujanov 574 567 564 561 552 544 550 546 557 
Doubravice 268 292 309 295 304 289 298 296 300 
Doudleby 367 384 401 397 403 426 435 437 431 
Heřmaň 159 163 167 182 182 184 189 192 192 
Kaplice 7 270 7 310 7 393 7 345 7 355 7 277 7 219 7 149 7 067 
Komařice 270 271 274 279 287 303 312 318 325 
Ločenice 606 617 631 619 611 628 642 663 670 
Mokrý Lom 86 88 97 102 103 103 102 101 103 
Nedabyle 294 305 303 317 327 342 347 347 356 
Netřebice 480 482 464 471 477 474 484 487 478 
Nová Ves 643 658 680 694 713 714 716 722 720 
Omlenice 440 484 490 500 509 507 524 533 535 
Plav 361 377 386 378 371 389 381 388 408 
Roudné 663 685 801 918 988 1 034 1 078 1 133 1 176 
Římov 734 734 745 800 820 835 830 827 856 
Soběnov 324 337 347 350 350 350 345 344 361 
Střítež 419 409 407 425 480 460 444 434 430 
Střížov 172 182 190 194 199 201 199 198 208 
Svatý Jan nad 

Malší 
480 488 507 529 534 525 537 539 550 

Velešín 4 045 4 039 4 028 4 021 3 979 3 891 3 887 3 904 3 890 
Vidov 337 414 464 499 509 523 536 549 555 

Celkem 19965 20262 20622 20853 21044 19948 21030 21067 21127 

   (ČSÚ – údaj k 31.12.2014)  
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Vývoj počtu obyvatel v mikroregionu celkem v období 2006 – 2014 
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 Věková struktura a průměrný věk obyvatel 

 

Struktura obyvatelstva Svazku měst a obcí regionu Pomalší víceméně odpovídá 

současnému celorepublikovému nepříznivému demografickému a také socioekonomickému 

vývoji v obcích obdobných lokalit a velikostí. 

Při procentním srovnávání jednotlivých demografických skupin s údaji za Jihočeský 

kraj, či Českou republiku lze pozorovat u SMO regionu Pomalší mírně vyšší zastoupení 

předproduktivního a produktivního obyvatelstva. Podíl poproduktivního obyvatelstva je 

nepatrně nižší, než průměry ostatních výše uvedených nadřazených správních celků.  

Nicméně je i nadále nutné, zejména ve věkově neprogresivních obcích, podporovat 

získávání nových obyvatel, především mladých rodin s dětmi. Podpora by měla vycházet 

především z nabídky možnosti bydlení, občanské vybavenosti a zajištěním služeb v oblasti 

dopravy za prací. 
 

Věková struktura obyvatelstva v jednotlivých obcích Svazku měst a obcí regionu Pomalší k 31. 12. 2014 

    V tom ve věku 

Název obce Obyvatelstvo 

celkem 

    15-64 let 65 a více let 

    0 – 14 let podíl v % muži ženy celkem podíl  muži ženy celkem podíl  

v %         v % 

Besednice 838 140 16,70 274 281 555 66,30 59 84 143 17,00 

Borovnice 121 15 12,40 46 42 88 72,72 7 11 18 14,88 

Bujanov 557 115 20,65 189 167 356 63,91 41 45 86 15,44 

Doubravice 300 50 16,67 107 98 205 68,33 17 28 45 15 

Doudleby 431 60 13,92 161 126 287 66,59 33 51 84 19,49 

Heřmaň 192 33 17,19 64 66 130 67,71 15 14 29 15,10 

Kaplice 7 067 1 087 15,38 2 518 2 389 4 907 69,44 468 605 1 073 15,18 

Komařice 325 51 15,69 109 104 213 65,54 23 38 61 18,77 

Ločenice 670 110 16,42 232 217 449 67,01 55 56 111 16,57 

Mokrý Lom 103 16 15,53 29 35 64 62,14 12 11 23 22,33 

Nedabyle 356 55 15,45 125 121 246 69,10 26 29 55 15,45 

Netřebice 478 75 15,69 173 158 331 69,44 32 40 72 15,05 

Nová Ves 720 135 18,75 234 249 483 67,08 48 54 102 14,17 

Omlenice 535 95 17,76 203 176 379 70,84 30 31 61 11,40 

Plav 408 61 14,95 149 137 286 70,10 33 28 61 14,95 

Roudné 1 176 241 20,50 416 403 819 69,64 51 65 116 9,86 

Římov 856 162 18,93 313 251 564 65,89 58 72 130 15,18 

Soběnov 361 61 16,90 123 118 241 66,76 26 33 59 16,34 

Střítež 430 61 14,19 174 133 307 71,40 28 34 62 14,41 

Střížov 208 30 14,42 74 73 147 70,68 12 19 31 14,90 

Svatý Jan 

nad Malší 
550 93 16,91 197 186 383 69,64 29 45 74 13,45 

Velešín 3 890 556 14,29 1 383 1 327 2 710 69,67 278 346 624 16,04 

Vidov 555 108 19,46 208 192 400 72,07 26 21 47 8,47 

SMO 

Pomalší 
21 127 3 410 16,14 7 501 7 049 14 550 68,87 1 407 1 760 3 167 14,99 

Jihočeský 

kraj 
637 300 96 875 15,20 219 965 209 891 425 694 66,80 44 970 66 159 114 731 18,00 

ČR 10 538 000 1 601 000 15,19 - - 7 057 000 66,97 - - 1 880 000 17,84 

                     (ČSÚ – data k 31.12.2014) 
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SWOT analýza 

Souhrnná SWOT analýza mikroregionu Pomalší  – silné a slabé stránky 
regionu 

SSIILLNNÉÉ  SSTTRRÁÁNNKKYY  SSLLAABBÉÉ  SSTTRRÁÁNNKKYY  

 území v povodí turisticky přitažlivé řeky 

Malše 

 vysoká lesnatost, atraktivita krajiny 

 existence významných kulturních a 

technických památek (křížová cesta 

v Římově,  koněspřežní dráha, první 

slovanské osídlení – Doudleby, hrady na 

Malši, plavské rechle pro zadržení 

plaveného dřeva, silniční mosty přes 

Malši, VD Římov, vodní nádrž Soběnov, 

apod.) 

 zkušenosti s využíváním obnovitelných 

zdrojů energie 

 vyhovující systém sběru a svozu 

komunálního odpadu 

 vyvážená struktura podnikatelských 

subjektů 

 existence významných ekonomických 

center Kaplice, Velešín 

 pokrytí terénní zdravotní službou 

 hustá síť značených pěších a 

cyklistických tras 

 rozvinutý spolkový život 

 bohatá kulturní, společenská a historická 

tradice 

 funkční sdružení obcí, dobré čerpání 

dotací 

 

 existence vodárenské nádrže Římov jako 

omezujícího faktoru dalšího rozvoje 

 vysoké náklady obcí na čištění odpadních 

vod v okolí vodárenské nádrže Římov 

 nedostatečná plynofikace obcí 

 velký počet lokálních topenišť jako 

zdroje znečišťování životního prostředí 

 nevyhovující stav místních komunikací, 

silnic II. a III. třídy a mostů 

 menší počet vyznačených cyklistických 

tras  

 sociální služby nepokrývají celé území 

 neobdělávané pozemky v některých 

obcích 

 slabá podpora a nejasná koncepce v 

oblasti bytové výstavby 

 výrazný dopad přetrhaných vazeb a 

kořenů v soukromém zemědělském 

podnikání 

 stále neexistující rychlostní komunikace 

R3 (pokračování D3) a propojení 

s Horním Rakouskem 

 nedostatečná spolupráce obcí s 

podnikateli v cestovním ruchu 

 nedostatečná turistická infrastruktura, 

zejména ubytovací kapacity, stravování a 

doprovodné služby 
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Souhrnná SWOT analýza mikroregionu Pomalší  – příležitosti a ohrožení 

PPŘŘÍÍLLEEŽŽIITTOOSSTTII  OOHHRROOŽŽEENNÍÍ  

 vybudování rychlostní komunikace R3, 

vliv na bezpečnost silničního provozu a 

rozvoj podnikání ad. 

 využití ložisek surovin – štěrkopísky, 

vltavíny, žula  

 využití stávajícího bytového fondu k 

trvalému bydlení a rekreaci 

 využití nevyužívaných hospodářských 

objektů 

 rozvoj obnovitelných zdrojů energie a 

využití podpor při jejich zavádění 

 dobudování systému komplexních 

sociálních služeb – domy s pečovatelskou 

službou, terénní služba 

 zvýšení úrovně a nabídky služeb v 

cestovním ruchu – ubytování, stravování, 

služby 

 doznačení sítě cyklotras  

 značení tras pro jízdu na koních v místech 

jejího provozování – v zájmu předcházení 

konfliktům s majiteli a správci pozemků 

 zlepšení propagace a prezentace 

mikroregionu – jako celku i jeho 

jednotlivých částí 

 podpora rozvoje agrofarem, welfare při 

ustájení hospodářských zvířat 

 využití programu podpory hospodářsky 

slabých a strukturálně postižených okresů 

 využívání vyhlášených programů – 

krajské, národní, EU 

 téma vodárenství jako spojovací prvek ke 

zvýšení povědomí o obcích na řece Malši 

 ohrožení plynoucí z možného porušení 

hráze Římov 

 vyšší ohrožení povodněmi v důsledku 

malé plochy povodí řeky Malše 

 nárůst nákladů na udržení současného 

stavu dopravní obslužnosti  

 vylidňování a stárnutí malých sídel 

(osad) 

 problémy s kapacitou mateřských školek 

a základních škol v obcích 

 finanční náročnost údržby značených 

pěších a cyklistických tras a 

informačních tabulí 

 nezákonná těžba v soukromých lesích 

 neuspokojivý stav civilní obrany 

 nízká podpora státu v oblasti malého a 

středního podnikání 

 neřešené majetkoprávní vztahy a 

komplexní pozemkové úpravy 

 zdravotní ohrožení obyvatel a 

návštěvníků v důsledku zvýšeného 

výskytu infikovaných klíšťat v některých 

lokalitách 

 ohrožení životního prostředí severní 

příměstské části mikroregionu výstavbou 

silnice R3 a inverzními situacemi v 

Budějovické kotlině 
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Strategie rozvoje – prioritní oblasti 

Prioritní oblast 1: Infrastruktura a životní prostředí 

Cíl 1.1: Zlepšením stavu technické infrastruktury zajistit další rozvoj obcí 

Opatření 1.1.1: Zlepšení dopravní infrastruktury a udržení dopravní obslužnosti 

- Aktivita: Rekonstrukce místních komunikací a silnic III. třídy v obcích, propojení 

jednotlivých obcí a jejich částí  

- Aktivita: Udržet stávající dopravní obslužnost, popř. rozšiřovat do budoucna počet 

spojů 

- Aktivita: Realizace plánů společných zařízení (prioritně projekty vycházející 

z Plánu společných zařízení vyplývající z uskutečněných pozemkových úprav, řešící 

rozšiřování polní cestní sítě, mezí a zeleně, realizaci agrotechnických, ekologických 

a protipovodňových opatření v krajině) 

Opatření 1.1.2: Zlepšení zásobování pitnou vodou 

- Aktivita: Zajistit maximální pokrytí sídel mikroregionu kvalitní vodou 

- Aktivita: Zajistit napojení všech obcí a místních částí na veřejný vodovod 

- Aktivita: Rekonstrukce stávajících a budování nových vodovodních řadů 

Opatření 1.1.3: Zlepšení čištění odpadních vod 

- Aktivita: Zajistit čištění odpadních vod u malých obcí nebo částí obcí 

- Aktivita: Podporovat funkčnost stávajících čistíren odpadních vod a budovat další i 

v menších sídlech 

- Aktivita: Budovat veřejné kanalizace v malých obcích, zajistit rekonstrukce a 

rozšíření stávajících sítí 

- Aktivita: Budovat kanalizační sítě pro nové zástavby v obcích 

Opatření 1.1.4: Rozvoj informačních technologií 

- Aktivita: Rozvoj počítačového vybavení a veřejně přístupného Internetu (knihovny, 

internetové kavárny, obecní a městské úřady atd.) 

- Aktivita: Zapojení obcí do informačního systému kraje 
 

Cíl 1.2: Zlepšit stav ovzduší, zajistit ukládání odpadů a ochranu přírody 

Opatření 1.2.1:  Zlepšení stavu ovzduší  

• Aktivita: Podpora plynofikace, ekologických způsobů vytápění a alternativních zdrojů 

vytápění 

• Aktivita: Postupná náhrada lokálního vytápění domácností systémy centrálního 

zásobování teplem 

• Aktivita: Šířit osvětu v oblasti ekologických zdrojů energie a zdrojích jejich 

financování 

Opatření 1.2.2:  Zlepšení nakládání s odpady 

- Aktivita: Podpořit využití separovaných odpadů 

- Aktivita: Zamezit vzniku černých skládek  

Opatření 1.2.3: Ochrana přírody 

- Aktivita: Ochrana významných krajinných prvků 

- Aktivita: Modernizací provozů tlumit dopad jejich činnosti na životní prostředí 

- Aktivita: Podpořit modernizaci zdrojů znečištění životního prostředí 
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Cíl 1.3: Zajistit ochranu proti povodním 

Opatření 1.3.1:  Protipovodňová ochrana veřejného a soukromého majetku  

- Aktivita: Výstavba protipovodňových hrází 

- Aktivita: Zpevnění hrází rybníků a břehů vodotečí 

- Aktivita: Výstavba protierozních valů, mezí a remízků na svazích polí, luk a lesů 

- Aktivita: Zvyšování retenční schopnosti krajiny ve vazbě na územní plánování 

- Aktivita: Rozvoj integrovaného záchranného systému 

Prioritní oblast 2: Podnikání, cestovní ruch 

Cíl 2.1: Zlepšit podmínky pro rozvoj malého a středního podnikání  

Opatření 2.1.1:  Informační služby a poradenství místním podnikatelům 

- Aktivita: Budovat a rozvíjet komunikační platformy, informační sítě pro podnikatele 

a obyvatele 

- Aktivita: Podpořit spolupráci mezi podnikateli na úrovni hospodářských komor 

(systém seminářů, poradenství pro místní podnikatele atd.) 

- Aktivita: Zapojit místní malé a střední podnikatele do projednávání důležitých 

městských, obecních nebo celoregionálně významných rozhodnutí 

- Aktivita: Zlepšovat prezentaci malého a středního podnikání (internet, výstavy, 

veletrhy apod.) 

Opatření 2.1.2:  Podpora a rozvoj malého a středního podnikání 

- Aktivita: Vybudování databáze nevyužitých nemovitostí na území mikroregionu 

- Aktivita: Podpora místních produktů a tradičních výrob 

- Aktivita: Podpořit rozvoj služeb spojených s cestovním ruchem 

- Aktivita: Podpořit přípravu a rozvoj ploch vyčleněných pro podnikání 

- Aktivita: Využít možnosti financování podnikatelských aktivit ze strany státu a EU 

 

Cíl 2.2: Zlepšit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu  

Opatření 2.2.1:  Zajistit informační služby návštěvníkům mikroregionu 

- Aktivita: Podpora stávající informační sítě pro návštěvníky mikroregionu, podpora 

informačních center 

- Aktivita: Zavedení jednotného navigačního značení k památkám, atraktivitám na 

území mikroregionu 

- Aktivita: Zavedení systému jednotné propagace (společné materiály, hudební 

vizitky, propagace na internetu atd.) 

- Aktivita: Odstraňování jazykových bariér za účelem rozvoje přeshraniční turistiky 

- Aktivita: Podpořit činnost spolků zabývajících se cest. ruchem, (klub turistů, 

neziskové organizace atd.) 

Opatření 2.2.2:  Rozvoj turistických tras, doplňkových služeb a infrastruktury 

- Aktivita: Budování, údržba a obnova sítě cyklotras, cyklostezek a pěších tras, jejich 

postupné vybavení mobiliářem 

- Aktivita: Vytyčení a značení hippostezek 

- Aktivita: Podpořit rozvoj ubytovacích a stravovacích služeb v menších sídlech – 

podpora agroturistiky 

- Aktivita: Budování naučných stezek a jejich vybavení (informační tabule, 

související mobiliář atd.) 

- Aktivita: Rozšiřování nabídky cestovního ruchu pro zimní období 
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 Prioritní oblast 3: Zemědělství, lesnictví, rybářství a rozvoj venkova 

Cíl 3.1: Zajistit trvale udržitelné hospodaření v zemědělství 

Opatření 3.1.1:  Rozvoj alternativních způsobů zemědělského podnikání 

- Aktivita: Podpořit rozvoj agroturistiky (ubytování, stravování a prodej specialit na 

zemědělských farmách pro turisty) 

- Aktivita: Alternativní využití nebo likvidace zanedbaných zemědělských areálů v 

obcích 

- Aktivita: Podpořit ekologické formy zemědělství 

- Aktivita: Zvýšit prezentaci zemědělství a souvisejících služeb prostřednictvím 

internetu a dalších médií 

- Aktivita: Poskytovat informace o normách a předpisech EU zemědělcům a 

zpracovatelům a poradenství k využití prostředků z EU 

Opatření 3.1.2:  Udržení zemědělské výroby na území mikroregionu 

- Aktivita: Zavádění welfare v chovech hospodářských zvířat a zásady správné 

zemědělské praxe 

- Aktivita: Podpořit činnost místních podniků působících v primární sféře  

- Aktivita: Modernizace technologií hospodaření 

- Aktivita: Provádění komplexních pozemkových úprav 

- Aktivita: Podpořit diverzifikaci činnosti zemědělských podniků 

- Aktivita: Využívat informační a počítačové technologie pro zvyšování kvalifikace a 

výměnu informací 

 

Cíl 3.2:  Rozvíjet lesnictví a myslivost 

Opatření 3.2.1:  Trvale udržitelné hospodaření v lesích 

- Aktivita: Podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích 

- Aktivita: Zlepšit využívání potenciálu místních lesů pro potřeby cestovního ruchu 

- Aktivita: Obnova a údržba lesních komunikací 

- Aktivita: Podpořit myslivecká sdružení na území mikroregionu 

 

Cíl 3.3: Zachovat venkovský ráz krajiny, obnovit a udržet vzhled obcí 

Opatření 3.3.1:  Obnova a údržba venkovského charakteru krajiny 

- Aktivita: Obnova a údržba zeleně, která se významnou měrou podílí na kvalitě 

životního prostředí 

- Aktivita: Doplňování porostů zeleně, břehových porostů, udržování a budování 

odpočinkových míst v krajině 

- Aktivita: Opravy a údržba polních a lesních cest 

- Aktivita: Podpořit protierozní, izolační, odvodňovací a estetickou funkci krajiny 

Opatření 3.3.2:  Údržba vesnic, vzhledu obcí 

- Aktivita: Údržba historických venkovských stavení  

- Aktivita: Rekonstrukce a údržba historických a technických památek na území 

mikroregionu 

- Aktivita: Údržba a úprava veřejných prostranství, návsí, dětských hřišť, parků, 

sportovišť atd. 

- Aktivita: Údržba a obnova veřejné zeleně 

- Aktivita: Připravovat integrované projekty rozvoje venkova a zajišťovat finance na 

jejich realizaci 

- Aktivita: Dokončit zpracování územně plánovací dokumentace obcí v souladu se 

všemi předpisy a veřejnými zájmy 
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Prioritní oblast 4: Kvalita života 

Cíl 4.1:  Zajistit podmínky pro kvalitní život místních obyvatel 

Opatření 4.1.1:  Vytváření podmínek pro bydlení na venkově 

- Aktivita: Podpořit využití stávajícího bytového fondu, který je k dispozici na 

vesnicích 

- Aktivita: Vytvořit podmínky pro novou bytovou výstavbu v návaznosti na ÚP obcí 

- Aktivita: Zajistit bezpečnost a informovanost obyvatel z hlediska civilní ochrany 

- Aktivita: Vytvářet podmínky pro bydlení pro mladé manžele, rodiny s dětmi atd. 

- Aktivita: Podpořit rozvoj bydlení v nemovitostech užívaných pro rekreační účely 

(chataři, chalupáři) 

Opatření 4.1.2:   Rozvíjení obecné kultury obyvatel 

- Aktivita: Podpořit spolkový život ve městech a obcích mikroregionu 

- Aktivita: Podpořit místní zvyky, lidové tradice, kulturu a řemesla 

- Aktivita: Podpořit činnost knihoven 

- Aktivita: Podpořit vydávání publikací a knih o mikroregionu, jeho historii atd. 

Opatření 4.1.3:   Podpora kultury a sportu jako součásti kvality života 

- Aktivita: Podpořit činnost kulturních a sportovních zařízení na území mikroregionu 

- Aktivita: Rozvoj kulturních zařízení, divadel, galerií, kin apod. 

- Aktivita: Rozvíjení dalších kulturních aktivit (např. mezinárodní hudební festivaly, 

kulturní léta atd.) 

- Aktivita: Výstavba sportovní infrastruktury – sportovní areály, hřiště, haly, atd. 

- Aktivita: Podpořit sportovní zařízení a spolky, aktivity volného času dětí a mládeže 

- Aktivita: Podpořit větší sportovní a kulturní akce propagující mikroregion 

 

Cíl 4.2:  Podporovat rozvoj školství, zdravotnictví a sociálních služeb 

Opatření 4.2.1:  Rozvoj školství a vzdělanosti obyvatel  

- Aktivita: Udržení co největšího počtu základních a mateřských škol v menších 

obcích 

- Aktivita: Udržet mladou inteligenci (např. mladé pedagogy) formou sociálních jistot 

v dané oblasti 

- Aktivita: Podpora celoživotního vzdělávání obyvatel 

- Aktivita: Podpořit rozšiřování mimoškolních aktivit (výchovných, kulturních, 

sportovních apod.) jako součást systému prevence před sociálně patologickými jevy 

Opatření 4.2.2:  Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních a zdravotnických služeb 

- Aktivita: Vytvořit efektivní a funkční síť služeb v oblasti zdravotnických a 

sociálních služeb 

- Aktivita: Podpořit fungování stávajících zdravotnických zařízení a zařízení 

sociálních služeb 

- Aktivita: Rozšiřovat ordinační hodiny lékařů v menších sídlech mikroregionu 

- Aktivita: Zlepšit kvalitu péče o seniory 
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Prioritní oblast 5: Identita mikroregionu a rozvoj přeshraniční spolupráce 

Cíl 5.1: Zvýšení povědomí o mikroregionu 

Opatření 5.1.1: Projektové řízení 

- Aktivita: Identifikace vhodných projektových záměrů 

- Aktivita: Konzultační činnost při zpracování projektových záměrů 

- Aktivita: Vypsání grantových schémat v rámci MAS  

  

Cíl 5.2: Navázání partnerských vztahů s obcemi ze států EU 

Opatření 5.2.1: Rozvoj místní demokracie 

- Aktivita: Budování partnerských vztahů veřejné a podnikatelské sféry 

- Aktivita: Navázání spolupráce podnikatelských subjektů 

- Aktivita: Realizace projektů na principu PPP 

Opatření 5.2.2: Rozvoj kulturních a společenských aktivit 

- Aktivita: Spolupráce mezi kulturními spolky 

- Aktivita: Rozšíření nabídky kulturních a společenských akcí 

- Aktivita: Realizace společných projektů se subjekty z jiných krajů ČR 

Opatření 5.2.3: Rozvoj sportovních a zájmových aktivit 

- Aktivita: Spolupráce mezi sportovními a zájmovými spolky 

- Aktivita: Spolupráce při přípravě regionálních sportovních akcí 

- Aktivita: Podpora zrcadlových projektů sportovních a zájmových spolků 

Opatření 5.2.4: Využití projektů v rámci přeshraniční spolupráce 

- Aktivita: Zapojení do aktivit v rámci Euroregionu Silva Nortica 

- Aktivita: Příprava pilotních projektů spolupráce se zahraničím 

- Aktivita: Realizace a podpora přeshraničních zrcadlových projektů 
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NÁVRHY PROJEKTŮ ČLENSKÝCH OBCÍ 

 

SVAZEK MĚST A OBCÍ REGIONU POMALŠÍ 

Z pohledu SMO regionu Pomalší je nutná zejména podpora a realizace společných 

projektových záměrů v následujících oblastech: 

 Obnova obecního majetku (technická infrastruktura a občanská vybavenost) 

 Zvelebování veřejných prostranství 

 Kulturní akce obcí mikroregionu 

 Rekonstrukce a vybavení mateřských škol 

 Rekonstrukce a vybavení základní škol 

 Řešení odpadového hospodářství v obcích 

 Propagace mikroregionu – podpora rozvoje turistického ruchu 

 Podpora realizace plánů společných zařízení vyplývající z uskutečněných 

pozemkových úprav, řešící rozšiřování polní cestní sítě, mezí a zeleně, realizaci 

agrotechnických, ekologických a protipovodňových opatření v krajině  

 Rozvoj destinačního managementu 

 Investice do cykloturistické a turistické infrastruktury     
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ČLENSKÉ OBCE SVAZKU MĚST A OBCÍ REGIONU POMALŠÍ 

BESEDNICE 

 
Číslo projektu: 

1 

Název projektu:  Oprava chodníků na náměstí 
 

Cíl projektu:  Zlepšit stav chodníků. 
Současný stav a zdůvodnění projektu:  Chodníky jsou částečně z kamenné dlažby a částečně z betonových 

dlaždic. Kamenná dlažba je křivá, špatně se po ní chodí a v zimě se nedá udržovat. Betonové dlaždice jsou z 

větší části popraskané, nerovné. Nesplňují bezpečnostní nároky a  zimní údržba je velice náročná a nákladná. 
Předpokládaný termín realizace:   2015 Předpokládané náklady:   1.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

2 

Název projektu:  Renovace a oprava zábradlí pomníku na náměstí 
 

Cíl projektu: Pohledově zlepšit stávající stav. 
Současný stav a zdůvodnění projektu: Zábradlí kolem pomníku je ve špatném technickém stavu, rozpadá se. 

Zábradlí bezprostředně kolem pomníku je nutno zrenovovat, je rezavé. 
Předpokládaný termín realizace:   2014 Předpokládané náklady:   100.000,- Kč 

 
Číslo projektu: 

3 

Název projektu: Vybudování sběrného dvora 
 

Cíl projektu: Zajistit likvidaci odpadů v souladu a planou legislativou. 
Současný stav a zdůvodnění projektu: V současnosti městys disponuje pouze tzv. Sběrným místem, které 

neodpovídá platné legislativě. 
Problémem je současná lokalita umístění Sběrného místa (zde bude umístěn i Sběrný dvůr). Nutné řešit s majiteli 

okolních nemovitostí. 
Předpokládaný termín realizace:   2015 Předpokládané náklady:   2.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

4 

Název projektu: Oprava zdi mezi tzv. dětskou a dospělou sekcí na umělé vodní ploše 
(na „koupališti“) 
 

Cíl projektu:  Zlepšit bezpečnost návštěvníků koupaliště. 
Současný stav a zdůvodnění projektu: Mezi dětskou sekcí a velkým koupalištěm je postavená zeď. Spodek je 

betonový a zbytek tvoří železný plot. Železný plot se postupně naklání a hrozí jeho zřícení. 
Předpokládaný termín realizace:   2015 Předpokládané náklady:   500.000,- Kč 

 
Číslo projektu: 

5 

Název projektu: Přístřešek na štěpky u ZŠ a MŠ 
 

Cíl projektu:  Zajistit skladování suché hmoty na vytápění ZŠ a MŠ. 
Současný stav a zdůvodnění projektu: V současnosti je kapacita krytých prostor pro skladování štěpky pouze 1/3 

kamionu. Zbylé 2/3 se nevejdou do bývalé uhelny a zmoknou. Tím ztrácí na výhřevnosti. Z toho důvodu je nutné 

vybudovat přístřešek pro zajištění suchého uskladnění topiva.  
Předpokládaný termín realizace:   2016 Předpokládané náklady:   300.000,- Kč 

 
Číslo projektu: 

6 

Název projektu: Chodník z Vachlovce k umělé vodní ploše („koupališti“) 
 

Cíl projektu:  Zajistit průchod z „Vachlovce“ k umělé vodní ploše („ke koupališti“). 
Současný stav a zdůvodnění projektu: V současnosti je z „Vachlovce“ pěšinka ke koupališti. Tato pěšinka je po 

dešti neprůchozí. Z toho důvodu je nutné její podklad zpevnit, aby se dala používat v každém ročním období 
a zlepšila se průchodnost. 
Předpokládaný termín realizace:   2017 Předpokládané náklady:   300.000,- Kč 

 
Číslo projektu: 

7 

Název projektu: Oprava vodojemu 
 

Cíl projektu: Díky opravě vodojemu zajistit zásobování pitnou vodou. 
Současný stav a zdůvodnění projektu: Je potřeba oprava vnějšího pláště a provedení izolace střechy vodojemu, 

který byl postaven v roce 1924. 
Předpokládaný termín realizace:   2018 Předpokládané náklady:   150.000,- Kč 
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Číslo projektu: 

8 

Název projektu: Přepad z umělé vodní nádrže („koupaliště“) do Besednického potoku 
 

Cíl projektu: Zajistit, aby přepad z koupaliště byl napojen do Besednického potoku. 
Současný stav a zdůvodnění projektu: V současnosti je přepad z koupaliště sveden do kanalizace. Tento svod byl 

vybudován před cca 35lety. Na základě rozhodnutí orgánů ČIŽP musí být tento přepad sveden do Besednického 

potoka. Délka nového zatrubnění je cca 200 m, ale terén je silně podmáčený. 
Předpokládaný termín realizace:   2019 Předpokládané náklady:   1.000.000,- Kč 

 
Číslo projektu: 

9 

Název projektu: Úprava parku na Náměstí 
 

Cíl projektu:  Upravit stávající park.  
Současný stav a zdůvodnění projektu: V současnosti je stávající park osázen přestárlými stromy, které je nutné 

z bezpečnostních důvodů prokácet a nahradit novými. Dále je potřeba srovnat terén a doplnit odpovídající zeleň 

pro snazší údržbu.  
Předpokládaný termín realizace:   2020 Předpokládané náklady:   100.000,- Kč 
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BUJANOV 

 
Číslo projektu: 

1 

Název projektu:  Rekonstrukce komunikace Skoronice 

 

Cíl projektu: Rekonstrukce současné prašné cesty, zlepšení stavu, úprava vjezdů. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Jedná se o prašnou cestu s travnatými a blátivými sjezdy na soukromé 

pozemky. 

Předpokládaný termín realizace: 2015 - 2016  Předpokládané náklady:   3.600.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

2 

Název projektu:  ČOV Skoronice 

 

Cíl projektu: Výstavba nové čistírny odpadních vod. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: V současnosti je zastaralá štěrbinová, nevyhovující čistírna z 50. let. 

Předpokládaný termín realizace:   2015 - 2016 Předpokládané náklady:  1.800.000,- Kč  
 

Číslo projektu: 

3 

Název projektu:  Sběrný dvůr Bujanov 

 

Cíl projektu: Výstavba nového sběrného dvora. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Neexistující SD, pouze sběrné místo. 

Předpokládaný termín realizace:  2015 - 2016  Předpokládané náklady:  4.200.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

4 

Název projektu:  ZTV Bujanov 

Cíl projektu: Vybudování základního technického vybavení pro novou zástavbu k rodinným domům. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Provedení zasíťování pozemků pro udržení mladých rodin v obci. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 Předpokládané náklady:  7.500.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

5 

Název projektu:  Oprava propustku na MK Suchdol 

Cíl projektu: Zlepšení propustnosti. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Polorozpadlý propustek s odpadajícími čely. 

Předpokládaný termín realizace:   2015 Předpokládané náklady:   120.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

6 

Název projektu:  Oprava propustku na MK Nažidla (k mlýnu)  

Cíl projektu: Zlepšení propustnosti. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  Polorozpadlý propustek bez čel. 

Předpokládaný termín realizace:   2015 - 2016 Předpokládané náklady:  150.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

7 

Název projektu:   MK kolem obchodu v Bujanově + vybudování parkovacích ploch 

pro os. automobily 

Cíl projektu:  Oprava polorozbité asfaltové cesty+ vybudování parkovacích ploch pro os. automobily. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Rozbitý (nekvalitně opravovaný) povrch komunikace. 

Předpokládaný termín realizace:   2016 Předpokládané náklady:  1.100.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

8 

Název projektu:  MK k železniční zastávce + vybudování parkovacích ploch pro os. 

automobily 

 

Cíl projektu:  Oprava polorozbité asfaltové cesty. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Rozbitý (nekvalitně opravovaný) povrch komunikace. 

Předpokládaný termín realizace:   2016 - 2017 Předpokládané náklady: 1.200.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

9 

Název projektu:  Úprava veřejného prostranství Bujanov 

 

Cíl projektu: Vyřešit místo pro odpočinek pro občany. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Prašné a místy ozeleněné prostranství. 

Předpokládaný termín realizace:   2016 Předpokládané náklady:   250.000,- Kč 
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Číslo projektu: 

10 

Název projektu:  Posílení vodovodního řadu Nažidla 

 

Cíl projektu:  Zásobit pitnou vodou stávající obydlené domy. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Nevyhovující připojení.  

Předpokládaný termín realizace:   2014 Předpokládané náklady:   300.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

11 

Název projektu: Oprava kulturních památek, kříže, kapličky, boří muka – Bujanov 

okolí 

Cíl projektu:  Rekonstruovat kulturních památek a jejich umístění do terénu. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Mnoho kulturních a sakrálních památek je poničených jak časem, tak 

vandalismem. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2018 Předpokládané náklady:  800.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

12 

Název projektu: Turistické infocentrum Bujanov – budova čp. 36 

 

Cíl projektu: Vybudování turist. Infocentra s turistickou ubytovnou v areálu muzea koněspřežky v Bujanově. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Objekt odkoupen od Českých drah v dezolátním stavu, nutná celková 

rekonstrukce. 

Předpokládaný termín realizace:   2016 - 2017 Předpokládané náklady: 3.000.000,- Kč 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Aktualizace akčního plánu SMO regionu Pomalší pro období 2014 – 2020 

         

30 

 

DOUBRAVICE 

 
Číslo projektu: 

1 

Název projektu: Chodník (I. část) 

 

Cíl projektu:  Zajištění větší bezpečnosti chodců, zejména pak jejich oddělení od běžného provozu vozidel a tím 

snížení rizika nebezpečí úrazu. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Chodci, převážně děti, chodili dříve po cestě (zkratce mimo komunikaci), 

asi 50let na zastávku MHD, která navazovala na stávající chodník kolem komunikace II. třídy, a vyhnuli se tak 

nebezpečné komunikaci. Protože nový majitel pozemku uzavřel cestu, která vedla mimo vozovku,  musí zejména 

děti dojíždějící do školy  od jara 2012 chodit na autobus MHD po komunikaci III. třídy. Nyní používaná část 

komunikace III. třídy je ve svahu v lesní nepřehledné a úzké zátočině. Zvláště v zimním období v době námrazy, 

kdy je nebezpečí smyku, je ohrožení chodců, zejména dětí, velmi vysoké. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2015 Předpokládané náklady:   2.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

2 

Název projektu: Přístavba hasičské zbrojnice a přístavba společenské místnosti 

k budově občanské vybavenosti Filipovec 

Cíl projektu: Lepší využití kulturních a společenských akci pro obyvatele obce. Zároveň s tímto i lepší 

připravenost místních hasičů při zásazích, jak při požárech, tak při živelných pohromách. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Zvětšení sálu pro kulturní a společenskou činnost, který již v dnešní době 

neodpovídá počtu obyvatel. Současně s tímto i hasičská vybavenost je stísněna v malém prostoru, což zpomaluje 

potom  rychlost nasazení v době zásahu při požáru či živelných pohromách. 

Předpokládaný termín realizace:   2017 - 2018 Předpokládané náklady:   10.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

3 

Název projektu: Chodník (II. část) 

 

Cíl projektu: Pokračovat v ochraně chodců v obci. Jedná se již o část méně nebezpečnou avšak stejně důležitou 

pro ochranu zejména dětí chodících tudy do škol na zastávku MHD Staré Hodějovice. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  Současná komunikace III. třídy je poměrně úzká s velkým provozem. 

Předpokládaný termín realizace:   2018 - 2020 Předpokládané náklady:   3.500.000,- Kč 
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DOUDLEBY 

 
Číslo projektu: 

1 

Název projektu: Oprava komunikace na Bůrek 

 

Cíl projektu: Oprava místní komunikace za účelem zpřístupnění lesních pozemků a zároveň únikové 

komunikace v případě povodně na řece Malši. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Nevyhovující stav komunikace 

Předpokládaný termín realizace:   2015 Předpokládané náklady:   3.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

2 

Název projektu: Vybudování nové autobusové zastávky včetně chodníků a přechodu 

pro chodce 

Cíl projektu: Cílem je zásadní zvýšení bezpečnosti provozu na autobusové zastávce. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  V současné době není na komunikaci třetí třídy v obci Doudleby 

vybudován odbočovací pruh pro zastávku autobusů. Ty zastavují přímo u krajnice a cestující vystupují přímo do 

silnice, což ohrožuje bezpečnost cestujících hromadné dopravy. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 Předpokládané náklady:   1.200.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

3 

Název projektu: Oprava příjezdové komunikace do obce Doudleby 

 

Cíl projektu: Oprava hlavní příjezdové komunikace do obce v části Straňany, vybudování chodníků a odvodnění 

komunikace. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: V současné době je povrch komunikace v dezolátním stavu. Je potřeba 

opravit  povrch vozovky, vybudovat nové sjezdy k nemovitostem, vybudovat chodníky pro pěší, vybudovat 

dešťovou kanalizaci pro odvedení dešťových vod z komunikace. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2015 Předpokládané náklady:   5.500.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

4 

Název projektu: Lávka pro pěší v Zadubí 

 

Cíl projektu: Vybudování přechodu pro pěší a cyklisty přes řeku Malši. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Při povodní v červnu 2013 došlo ke zničení provizorního přemostění řeky 

Malše v Zadubí . Lávka byla intenzivně využívána a sloužila chatové oblasti a byla využívána cykloturisty 

projíždějících plánovanou trasou m kolem řeky Malše. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 Předpokládané náklady:   2.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

5 

Název projektu: Využití zemědělského areálu v Doudlebech 

 

Cíl projektu: Revitalizace zemědělského areálu v Doudlebech – vybudování hasičské zbrojnice. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: V současné době je v Doudlebech nevyužitý zemědělský areál se všemi 

znaky „brownsfield“. V majetku obce je stodola vhodná na přestavbu jako hasičská zbrojnice. 

Předpokládaný termín realizace:   2016 Předpokládané náklady:   8.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

6 

Název projektu: Penzion pro seniory v obci Doudleby 

 

Cíl projektu: Vybudování penzionu pro seniory. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: V současné době vzniká požadavek na zajištění klidného stáří pro seniory. 

Obec nemá ve svém majetku žádný objekt pro umístění starších občanů. Jako vhodné řešení se nabízí 

vybudování penzionu pro seniory s využitím prostor v bývalém zemědělském areálu. 

Předpokládaný termín realizace:   2017-2018 Předpokládané náklady:   42.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

7 

Název projektu: Silniční obchvat obce Doudleby 

 

Cíl projektu: Vymístění komunikace třetí třídy mimo obec v souladu s platným územním plánem obce 

Doudleby, zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: V současné době komunikace třetí třídy prochází horní částí obce 

Doudleby. Na hlavní komunikaci jsou dvě zcela nepřehledné křižovatky do obce. V místě křížení již bylo 

několik havárií. 

Předpokládaný termín realizace:   2020 Předpokládané náklady:   45.000.000,- Kč 
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Číslo projektu: 

8 

Název projektu: Splašková kanalizace Doudleby 

 

Cíl projektu: Dokončení odkanalizování obce Doudleby. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: V roce 2013 bude dokončena čistírna odpadních vod v obci Doudleby. S 

ohledem na finanční možnosti nebylo možné dobudovat kanalizaci v celé obci. Pro odkanalizování je potřeba 

dobudovat ještě cca 1500 m kanalizace. 

Předpokládaný termín realizace:   2015 -2016 Předpokládané náklady:   8.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

9 

Název projektu: Vytápění Mateřské školy Doudleby 

 

Cíl projektu: Náhrada vytápění v Mateřské škole vytápěním tepelným čerpadlem. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: V současné době je Mateřská škola vytápěna pomocí akumulačních 

kamen. Vzhledem k vysokým nákladům na vytápění je vhodnější přejít na ekologické vytápění pomocí 

tepelného čerpadla. 

Předpokládaný termín realizace:   2016 Předpokládané náklady:   400.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

10 

Název projektu: Rekonstrukce hospody v Doudlebech 

 

Cíl projektu: Zvednutí stropu, rekonstrukce vzduchotechniky v hospodě v Doudlebech. Cílem je odstranění 

hluku a zlepšení ovzduší v restauraci. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: V současné době jsou v restauraci velmi nízké stropy, restaurace je 

zakouřená, s nedýchatelným ovzduším. V restauraci je velký hluk. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 Předpokládané náklady:   500.000,- Kč 
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HEŘMAŇ 

 
Číslo projektu: 

1 

Název projektu: Obec Heřmaň – Obnova dětského hřiště 

 

Cíl projektu: Obnovit dětské hřiště u budovy obecního úřadu. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Atrakce na současném dětském hřišti jsou již letité, nutná výměna a 

doplnění tak, aby vyhovovaly normám. 

Předpokládaný termín realizace:   jaro  - léto 2014 Předpokládané náklady:   133.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

2 

Název projektu: Revitalizace návsi v obci Heřmaň 

 

Cíl projektu: Provést opravu návsi (asfaltování komunikace, obrubníky, popřípadě chodník) v obci Heřmaň. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Vytlučená stávající komunikace, výtluky, absence chodníku, staré 

ulámané obrubníky, nezaasfaltovaná rýha po stavbě kanalizace. 

Předpokládaný termín realizace: léto – podzim 2014    Předpokládané náklady:   1.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

3 

Název projektu: Přístavba hasičské zbrojnice 

 

Cíl projektu: Rozšířit prostory současné hasičské zbrojnice. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Nevyhovující stav velikosti stávající hasičské zbrojnice, malé rozměry, 

malý prostor. 

Předpokládaný termín realizace:   2016 - 1017 Předpokládané náklady:   800.000,- Kč 
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KAPLICE 

 
Číslo projektu: 

1 

Název projektu: Rozhledna na Hradišťské hoře 

Cíl projektu: Podpora cestovního ruchu. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Kaplice nemá turistickou atrakci, která by podpořila rozvoj cestovního 

ruchu ve městě a okolí. Rozhledna na Hradišťské hoře na místě keltského hradiště by tímto lákadlem pro turisty 

mohla být. Dále by na tuto aktivitu mohly navázat další turisticky zajímavé projekty, např. turistická stezka, 

přírodní koupaliště a další. 

Předpokládaný termín realizace:   2014-2015 Předpokládané náklady:   3.500.000,-  Kč 
 

Číslo projektu: 

2 

Název projektu: Parčík s dětským hřištěm v Blansku 

Cíl projektu: Rozvoj vybavenosti pro volný čas v obci. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: V Blansku se nenachází žádné hřiště pro děti ani odpočinková zóna pro 

rodiny s dětmi. 

Předpokládaný termín realizace:  2014-2015  Předpokládané náklady:   1.200.000,-  Kč 
 

Číslo projektu: 

3 

Název projektu: Prostranství před KD 

Cíl projektu: Zrevitalizovat veřejné prostranství. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Dožilé povrchy prostranství před budovou KD není možno smysluplně 

využívat. Revitalizací prostranství by se celá plocha otevřela a připravila ke konání různých kulturních akcí, 

vznikla by výškově upravená plocha, ze které bude možný bezbariérový přístup do KD i do kina. 

Předpokládaný termín realizace:   2014-2015 Předpokládané náklady:   1.500.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

4 

Název projektu: Parkovací plochy u gymnázia 

Cíl projektu: Revitalizace veřejného prostranství, využití prostoru z boku budovy. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Rozbitý betonový povrch u boku budovy gymnázia. Plocha se nachází 

blízko centra, mohla by být využívána jako parkoviště k přístupu do centra, kulturního domu a kina. 

Předpokládaný termín realizace:   2015-2016 Předpokládané náklady:   1.100.000,-  Kč 
 

Číslo projektu: 

5 

Název projektu: Parky ve městě 

Cíl projektu: Revitalizace zelených ploch ve městě, které tvoří jakési parčíky. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: V současné době jsou tyto parčíky pouze zatravněny, stromy již jsou staré 

a většinou potřebují bezpečnostní zásahy (vazby, ošetření apod.) Revitalizací by vznikla síť zelených parčíků 

sloužících k odpočinku obyvatel města. 

Předpokládaný termín realizace:   2015-2017 Předpokládané náklady:   2.500.000,-  Kč 
 

Číslo projektu: 

6 

Název projektu: Altán v ZŠ Fantova a biotop 

Cíl projektu: Umožnit alternativní výuku předmětů ve spojení s přírodou. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Probíhají úpravy zahrady, v plánu je výstavba altánu, který by umožnil 

výuku venku pod širým nebem, je pamatováno především na přírodní vědy. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 Předpokládané náklady:   320.000,-  Kč 
 

Číslo projektu: 

7 

Název projektu: Nové domovy – výstavba parkovací plochy a parkové úpravy podél 

hřbitovní zdi 

Cíl projektu: Využití prostoru v ulici Nové domovy – využití veřejného prostranství. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Zeď lemuje pouze trávník a vzrostlé jehličnany, do budoucna by zde měla 

vzniknout parková úprava včetně tzv. kruhového objezdu v ulici a zároveň by byla opravena komunikace a 

vytvořena parkovací místa. 

Předpokládaný termín realizace:   2016-2018 Předpokládané náklady: 3.500.000,- Kč   
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Číslo projektu: 

8 

Název projektu: Dům s pečovatelskou službou 

Cíl projektu: Objekt pro sociální služby. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Poptávka po umístění do domu s pečovatelskou službou neustále roste – 

vzhledem k demografickému vývoji, kapacita současných zařízení je neuspokojivá, východiskem by bylo 

vybudování nového seniorského nebo pečovatelského domu. 

Předpokládaný termín realizace:   2016-2020 Předpokládané náklady: 8.500.000,- Kč   
 

Číslo projektu: 

9 

Název projektu: Revitalizace prostranství u bývalého pivovaru – Bělidlo 101 

Cíl projektu: Rekonstrukce veřejného prostranství v blízkosti kulturní památky. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Dožilé povrchy, ubourané části přístaveb k objektu, dvorní část 

v žalostném stavu. Místo vhodné pro zeleň, odpočinkovou zónu. 

Předpokládaný termín realizace:   2014-2016 Předpokládané náklady: 3.500.000,- Kč   
 

Číslo projektu: 

10 

Název projektu: Revitalizace prostranství náves Hradiště 

Cíl projektu: Rekonstrukce veřejného prostranství v centru osady 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Dožilé povrchy, neupravená centrální část obce. Místo vhodné pro zeleň, 

odpočinkovou zónu. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 Předpokládané náklady: 200.000,- Kč   
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LOČENICE 

 
Číslo projektu: 

1 

Název projektu: Příprava pozemků pro individuální bytovou výstavbu 

 

Cíl projektu: Jedná se o ZTV pro budoucí výstavbu v návaznosti na již realizované etapy.  

Současný stav a zdůvodnění projektu: Plochy jsou vyčleněny v rámci schváleného územního plánu. Je potřeba 

řešit vykoupení a zasíťování ploch. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady: nejsou známy, budou 

upřesněny v průběhu realizace    
 

Číslo projektu: 

2 

Název projektu: Přestavba obecního objektu na turistickou ubytovnu v m.č. Nesměň 

 

Cíl projektu: Cílem projektu je rekonstrukce objektu na turistickou ubytovnu a pořízení vnitřního vybavení. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Objekt vzhledem ke stavu vyžaduje celkovou rekonstrukci vč. nového 

vybavení. Vybudovaná ubytovna zvýší počet lůžek v turistickém ruchu na území mikroregionu. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady: 1.500.000,- Kč   
 

Číslo projektu: 

3 

Název projektu: Vybudování sportovní haly 

Cíl projektu: Vybudování zázemí pro sport a trávení volného času  - zejména mládeže. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: V současnosti chybějící sport. hala pro celoroční vyžití. 

Předpokládaný termín realizace: 2014 – 2020 Předpokládané náklady:  15.000.000,- Kč    
 

Číslo projektu: 

4 

Název projektu: Vybudování selského muzea v Ločenicích 

Cíl projektu: Vybudování selského muzea, rozšíření nabídky turistického ruchu. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Jedná se o projektový záměr.  

Předpokládaný termín realizace: 2014 – 2020 Předpokládané náklady:  6.000.000,- Kč    
 

Číslo projektu: 

5 

Název projektu: Vybudování dětských hřišť 

Cíl projektu: Vybudování zázemí pro předškolní děti v Ločenicích a m. č. Nesmeň. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  Je nutné vybudovat dětská hřiště splňující současné legislativní nároky na 

bezpečnost. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady:   1.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

6 

Název projektu: Výstavba přírodního koupaliště 

Cíl projektu: Výstavba přírodního koupaliště v části Ločenice. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Projekt zajistí rekreační vyžití stálých obyvatel i návštěvníků obce a 

přilehlého okolí. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 – 2020  Předpokládané náklady:  2.500.000,- Kč  
 

Číslo projektu: 

7 

Název projektu: Kořenová ČOV pro m. č. Nesměň 

Cíl projektu: Výstavba kořenové čistírny odpadních vod v m. č. Nesměň a napojení na stávající kanalizační řady. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Projekt řeší potřebu čištění odpadních vod. Dalším přínosem je pozitivní 

vliv na životní prostředí. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 – 2020 Předpokládané náklady:  6.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

8 

Název projektu: Cyklotrasa Ločenice – Sv. Ján nad Malší 

 

Cíl projektu: Jedná se o vyznačení cyklotrasy Ločenice – Svatý Ján nad Malší vč. opravy povrchů místní 

komunikace. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Stávající značení nevyhovující, špatný povrch MK. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady:  2.900.000,- Kč  
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Číslo projektu: 

9 

Název projektu: Instalace zařízení pro ekologicky šetrné vytápění obecních objektů 

 

Cíl projektu: Cílem projektu je využití OZE pro ekologicky šetrné vytápění objektů v majetku obce. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Stávající způsoby vytápění jsou ekologicky nešetrné a finančně velmi 

náročné. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady: nejsou známy, budou 

upřesněny v průběhu realizace 
 

Číslo projektu: 

10 

Název projektu: Opravy obecních objektů 

Cíl projektu: Jde o opravy objektů v majetku obce (opravy střech, fasád, oken, okolních prostranství a ploch) ve 

všech místních částech obce. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Realizace je nutná pro udržení funkčního stavu obecních objektů. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 – 2020 Předpokládané náklady:   nejsou známy, budou 

upřesněny v průběhu realizace 
 

Číslo projektu: 

11 

Název projektu: Vybudování skladu obecní techniky 

Cíl projektu: Zajistit vhodné zázemí pro uskladnění obecní techniky a dopravních prostředků. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: V současnosti chybí, záměrem je odkoupení vhodného stávajícího objektu 

a provedení jeho rekonstrukce. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady:  1.000.000,- Kč  
 

Číslo projektu: 

12 

Název projektu: Výstavba parkovacích ploch u turistické ubytovny v Nesměni 

Cíl projektu: Zajištění parkovacích ploch pro turistickou ubytovnu v Nesmeni. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Nedostatečné, nevyhovující. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady:  300.000,- Kč  
 

Číslo projektu: 

13 

Název projektu: Rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu. 

Cíl projektu: Cílem je zajistit bezpečnost pohybu ve správních obvodech obce a zajistit funkční systém varování 

obyvatelstva. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Stávající vybavení zastaralé a nevyhovující. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady:  2.000.000,- Kč   
 

Číslo projektu: 

14 

Název projektu: Rekonstrukce MK Ločenice - Nesměň 

Cíl projektu:  Rekonstrukce MK ve směru Ločenice – Nesmeň v délce cca 2 km. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Havarijní stav, MK  na pokraji životnosti. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady:   nejsou známy, budou 

upřesněny v průběhu realizace 
 

Číslo projektu: 

15 

Název projektu: Vybudování ordinace praktického lékaře a bytů 

Cíl projektu: Vybudováním nástavby objektu stávající prodejny získat prostory pro ordinaci praktického lékaře a 

obecních bytů. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: V současnosti chybějící vhodné zázemí. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady:   2.500.000,- Kč 

Předpokládané finanční zdroje: 
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MOKRÝ LOM 

 
Číslo projektu: 

1 

Název projektu: Oprava místní komunikace u hřiště 

 

Cíl projektu: Nový povrch na místní komunikaci ke hřišti. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: 

Projektová příprava. 

Nevyhovující stav MK. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 15 Předpokládané náklady:   500.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

2 

Název projektu: Oprava místní komunikace k č.p. 18 

 

Cíl projektu: Stavba nové místní komunikace. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: 

Projektová příprava. 

Nově vzniklá MK k jinak dopravně neobsloužené usedlosti. 

Předpokládaný termín realizace:   2015 - 16 Předpokládané náklady:   750.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

3 

Název projektu: Vybudování kanalizace a ČOV v místní části Polžov 

 

Cíl projektu: V části Polžov, kde neexistuje kanalizace, vybudovat kanalizační síť a malou ČOV. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: 

Záměr. 

V Polžově trvale bydlí jen 10 obyvatel, ale je zde významný rekreační nárůst žijících obyvatel. 

Neexistuje žádné řešení odvodu dešťové ani splaškové kanalizace. 

Předpokládaný termín realizace:   2017 - 2020 Předpokládané náklady:   min. 2.000.000,-  Kč 
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NEDABYLE 

 
Číslo projektu: 

1 
Název projektu: Stavební úpravy č.p.15 (ZŠ) v Nedabyli vestavba MŠ a půdní 

vestavba 

 
Cíl projektu: Získání prostorů pro provoz mateřské školky. 
Současný stav a zdůvodnění projektu: V obci není zřízena MŠ, vzhledem k nedostatku volných míst v MŠ v 

okolí vzniká potřeba provozovat vlastní MŠ. 
Předpokládaný termín realizace:  2014 - 2020  Předpokládané náklady:   10.000.000,- Kč 

 

Číslo projektu: 

2 
Název projektu: Komunikace na návsi 

 
Cíl projektu: Dokončení komunikace položením asfaltového povrchu, zahrnuje obrubníky a odvodnění. 
Současný stav a zdůvodnění projektu: Štěrkový povrch na komunikaci není vhodný, je nutné položit asfalt. 
Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady:   378.600,- Kč 

 

Číslo projektu: 

3 
Název projektu: Stavební úpravy komunikace pod obecním úřadem 

 
Cíl projektu: Dokončení komunikace v části obce Sluneční svahy, konečná úprava povrchu. 
Současný stav a zdůvodnění projektu: Dotčená komunikace byla zřízena pro výstavbu RD a doposud nebyla 

dokončena. Dokončení je nutné pro zlepšení dopravní dostupnosti. 
Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady:   600.000,- Kč 

 

Číslo projektu: 

4 
Název projektu: Nová komunikace v JZ části obce 

Cíl projektu: Vybudování nové komunikace v JZ části obce. 
Současný stav a zdůvodnění projektu: V JZ části obce je prašná cesta, která je jedinou přístupovou komunikací k 

několika RD , je nutné komunikaci vybudovat pro běžný provoz. 
Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady:   840.000,- Kč 

 

Číslo projektu: 

5 
Název projektu: Oprava mostku "Na Bahnech" 

 
Cíl projektu: Dotčení mostek chceme uvést do stavu, aby byl sjízdný pro osobní automobil (obyvatelé, kteří 

bydlí za mostkem a vlastníci pozemků v této části katastru). 
Současný stav a zdůvodnění projektu: Dotčený mostek je v okrajové části propadlý a ve stavu, kdy hrozí propad 

vozovky. 
Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady:   600.000,- Kč 

 

Číslo projektu: 

6 
Název projektu: Rekonstrukce propustku bezejmenné vodoteče „U Štěpánů“ 

 

 
Cíl projektu: Kompletní rekonstrukce propustku a okolí bezejmenné vodoteče na komunikaci z Nedabyle do 

Borovnice v místě zvaném „U Štěpánů“. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Pod komunikací z Nedabyle na Borovnici je v místě zvaném „U Štěpánů“ 

propustek pro bezejmennou vodoteč. Vlivem přívalových dešťů dochází postupně k destrukci propustku a erozi 

okolí. Erodované koryto vodoteče se přibližuje k tělesu komunikace a hrozí její zřícení. V nejbližší době bude 

nutná náprava celého prostoru kolem propustku (rekonstrukce, zpevnění, odvodnění). 
Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady:   2.500.000,- Kč 
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NETŘEBICE 

 
Číslo projektu: 

1 

Název projektu: Rekonstrukce místní komunikace v obci Netřebice od čp. 1 k čp. 6 

a k požární nádrži  
 

Cíl projektu: Zlepšení stavu povrchu komunikace asfaltobetonem. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Původní povrch komunikace ve špatném stavu – stříkaný asfalt. 

Předpokládaný termín realizace:   2016 Předpokládané náklady:  500.000,- Kč  
 

Číslo projektu: 

2 

Název projektu: Rekonstrukce místní komunikace v obci Netřebice od čp. 94 pod 

zahradu čp. 122 

Cíl projektu: Zlepšení stavu povrchu komunikace asfaltobetonem. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Komunikace ve špatném stavu – nezpevněná cesta. 

Předpokládaný termín realizace:   2016 Předpokládané náklady:  500.000,- Kč  
 

Číslo projektu: 

3 

Název projektu: Rekonstrukce místní komunikace v osadě Dlouhá od čp. 18 k čp. 10 

Cíl projektu: Zlepšení stavu povrchu komunikace asfaltobetonem. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Původní povrch komunikace ve špatném stavu – stříkaný asfalt. 

Předpokládaný termín realizace:   2020 Předpokládané náklady:  300.000,- Kč  
 

Číslo projektu: 

4 

Název projektu: Rekonstrukce místní komunikace v obci Netřebice k betonárce a 

vodojemu 

Cíl projektu: Zlepšení stavu povrchu komunikace asfaltobetonem. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Sjezd na tuto komunikaci a její povrch je ve špatném stavu. 

Předpokládaný termín realizace:   2019 Předpokládané náklady:  1.000.000,- Kč  
 

Číslo projektu: 

5 

Název projektu: Rekonstrukce chodníku v obci Netřebice od čp. 91 k čp. 133  

Cíl projektu: Odvodnění, rozšíření a zlepšení povrchu současného chodníku. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Chodník ve špatném stavu – staré betonové dlaždice.  

Předpokládaný termín realizace:   2018 Předpokládané náklady: 600.000,- Kč   
 

Číslo projektu: 

6 

Název projektu: Rekonstrukce střechy na kolníku u čp. 1 v obci Netřebice, včetně 

nového vikýře 

Cíl projektu: Výměna střešní krytiny + nový vikýř. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Staré tašky se loupou. 

Předpokládaný termín realizace:   2016 Předpokládané náklady:  400.000,- Kč  
 

Číslo projektu: 

7 

Název projektu: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově MŠ čp. 78 

v Netřebicích 

Cíl projektu: Výměna staré střešní krytiny a klempířských prvků. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Staré šablony eternitu jsou místy popraskané. 

Předpokládaný termín realizace:   2020 Předpokládané náklady: 1.000.000,- Kč   

Předpokládané finanční zdroje: 

 
 

Číslo projektu: 

8 

Název projektu: Odkoupení prodejny Jednoty čp. 147 a její rekonstrukce  

 

Cíl projektu: Zachování prodejny v obci a její rekonstrukce pro obecní účely.  

Současný stav a zdůvodnění projektu: Současný vlastník - Jednota Kaplice - chce prodejnu prodat z důvodu 

ztrátovosti . 

Předpokládaný termín realizace:   2019 Předpokládané náklady: 4.000.000,- Kč   
 

Číslo projektu: 

9 

Název projektu: Rekonstrukce obecního vodovodu v silnici E55 v obci Netřebice  

 

Cíl projektu: Snížení ztrát na starém litinovém vodovodním řadu. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Vodovodní řad vybudován v roce 1967 v silnici E55 – vysoká 

poruchovost z důvodu velkého zatížení, vysoké ztráty vody. 

Předpokládaný termín realizace:   2019 Předpokládané náklady: 3.000.000,- Kč   
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Číslo projektu: 

10 

Název projektu: Nové oplocení na ČOV v obci Netřebice. 

Cíl projektu: Zlepšení stavu oplocení a zamezení vniknutí do objektu. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Oplocení vybudováno v roce 1992, potrhané a ve špatném stavu. 

Předpokládaný termín realizace:   2017 Předpokládané náklady: 300.000,- Kč   
 

Číslo projektu: 

11 

Název projektu: Rekonstrukce požární nádrže v obci Netřebice 

Cíl projektu: Oprava a dodláždění současného povrchu požární nádrže. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Dláždění provedené v roce 1972 je ve špatném stavu, neúplné a narušené. 

Předpokládaný termín realizace:   2017 Předpokládané náklady: 250.000,- Kč   
 

Číslo projektu: 

12 

Název projektu: Rekonstrukce kanalizačního řadu v obci Netřebice od čp. 65 k ČOV 

na východní straně obce 

Cíl projektu: Zlepšení stavu kanalizace. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Staré kameninové trubky jsou místy popraskané a hrozí zborcení 

kanalizace. 

Předpokládaný termín realizace:   2020 Předpokládané náklady: 2.000.000,- Kč   
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NOVÁ VES 

 
Číslo projektu: 

1 

Název projektu: Odkanalizování staré zástavby 

Cíl projektu: Vybudování oddílné kanalizace ve staré části obce Nová Ves. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: V současnosti zcela chybí, k dispozici pouze dešťová kanalizace  

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2016 Předpokládané náklady:   5.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

2 

Název projektu: MŠ – obnova vybavení a zvýšení kapacity kuchyně 

 

Cíl projektu: Cílem je navýšit kapacitu kuchyně MŠ na 120 porcí. Díky projektu budou zásobováni i žáci ZŠ 

v obci Nedabyle. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Současná kapacita kuchyně je pouze 33 jídel. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 Předpokládané náklady:  1.400.000,- Kč  
 

Číslo projektu: 

3 

Název projektu: Komunikace „U Šteiera“ 

 

Cíl projektu: Vybudování nové MK vč. odvodnění. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Nyní MK zcela chybí, provizorní povrch pouze z recyklátu. 

Předpokládaný termín realizace:   2015 - 2020 Předpokládané náklady:   3.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

4 

Název projektu: Chodník k Nedabyli 

Cíl projektu: Dobudovat chodník podél hlavní silnice II tř. č. 156. Součástí je zatrubnění a doplnění veřejného 

osvětlení. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Chodník končí na pomezí obce. 

Předpokládaný termín realizace:   2015 - 2020 Předpokládané náklady:   2.300.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

5 

Název projektu: Obnova chodníků v Nové Vsi 

 

Cíl projektu: Obnova chodníků v Nové Vsi – lokalita „Ke kurtu“, lokali ta „K Borovnici“ (od zastávky ČD směr 

Borovnice). 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Současné chodníky neodpovídají normám. 

Předpokládaný termín realizace:   2015 - 2020 Předpokládané náklady:   700.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

6 

Název projektu: Rekonstrukce budovy OÚ 

 

Cíl projektu: Cílem je rekonstrukce budovy OÚ – vybudování bezbariérového přístupu, oprava stávajícího 

vstupu, parkování. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: V současnosti je budova OÚ bezbariérového přístupu, parkování pouze na 

přilehlé nezpevněné ploše. 

Předpokládaný termín realizace:   2015 - 2020 Předpokládané náklady:  600.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

7 

Název projektu: Vybudování MK „Polnička“ 

 

Cíl projektu: Vybudování místní komunikace, v části trasy MK je nutné vybudovat i dešťovou kanalizaci. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Nyní zcela chybí. V trase MK je zčásti dešťová kanalizace (splašková 

kanalizace je v celé trase). 

Předpokládaný termín realizace:   2016 - 2020 Předpokládané náklady:   3.200.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

8 

Název projektu: Kanalizace v m. č. Hůrka kopec 

 

Cíl projektu: Vybudování oddílné kanalizace v lokalitě Hůrka kopec. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: V současnosti zcela chybí. 

Předpokládaný termín realizace:   2016 - 2020 Předpokládané náklady:   15.000.000,- Kč 
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OMLENICE 

 
Číslo projektu: 

1 

Název projektu: Čistírna odpadních vod a kanalizace Stradov 

Cíl projektu: Výstavba kanalizace a ČOV v m. č. Stradov (130 EO). 

Současný stav a zdůvodnění projektu: V současnosti neexistující. Nedostatečná, nevyhovující likvidace 

odpadních vod. Nutné pro další výstavbu a rozvoj obce. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2015 Předpokládané náklady: 10.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

2 

Název projektu: Vodovod Výhnězda - Vracov 

Cíl projektu: Výstavba vodovodu pro peřejné zásobování obyvatel pitnou vodou v m. č. Vracov. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Dnes v m. č. Výnězda – Vracov zcela chybějící infrastruktura. Nutné 

zajištění základních potřeb obyvatel. 

Předpokládaný termín realizace:   2015 - 2016 Předpokládané náklady:   3.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

3 

Název projektu: Oprava místních komunikací k sídlům „Chudějov“ a „Krakovice“ 

 

Cíl projektu: Oprava – rekonstrukce bývalých přístupových cest pro zajištění dopravy k sídlům Chudějov a 

Krakovice. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Nevyhovující cesty. Nutná rekonstrukce, do již téměř zaniklých sídel se 

vrací obyvatelé. 

Předpokládaný termín realizace:   2016 - 2017 Předpokládané náklady:   3.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

4 

Název projektu: Výstavba kanalizace a čistírna odpadních vod m. č. Omlenice 

 

 

Cíl projektu: Výstavba kanalizace a stavba ČOV pro cca 100 – 150 EO. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Dnes nevyhovující čištění v domácích septicích a jímkách. Nová ČOV je 

bezpodmínečně nutná pro další rozvoj obce. 

Předpokládaný termín realizace:   2016 - 2017 Předpokládané náklady:  10.000.000,- Kč  
 

Číslo projektu: 

5 

Název projektu: Výstavba vodojemu Omlenička 

Cíl projektu: Výstavba vodojemu o objemu 150 m
3
 – pro zásobování vodovodů Omlenička, Blažkov, Stradov a 

Omlenice. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Stávající vodojem s kapacitou 100 m
3
 – již dnes nevyhovuje požadavkům 

a platným normám. Cílem projektu je posílení nedostačující jímací kapacity nevhodně umístěného stávajícího 

vodojemu v Omleničce. 

Předpokládaný termín realizace:   2018 - 2019 Předpokládané náklady:  8.000.000,- Kč    
 

Číslo projektu: 

6 

Název projektu: Výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace v m. č. Výnězda 

Cíl projektu: Zajištění odpovídajícího čištění a likvidace odpadních vod. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Místní část Výnězda se nachází na území Přírodního parku Poluška. Dnes 

pouze septiky a jímky. Nutné vybudování odpovídající infrastruktury pro další rozvoj obce. 

Předpokládaný termín realizace:   2019 - 2020 Předpokládané náklady:   8.000.000. Kč 
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PLAV 

 
Číslo projektu: 

1 

Název projektu: Oprava chodníku u silnice III. tř. 

Cíl projektu:  Zlepšení bezpečnosti a životního prostředí. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Chodník je rozpadlý a pro chodce nebezpečný. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 Předpokládané náklady:   1.500.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

2 

Název projektu: Výstavba mateřské školy 

Cíl projektu: Zlepšení dostupnosti předškolní péče o mládež. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Mladé rodiny s dětmi mají problémy s umístěním dětí tak s dostupností 

MŠ. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2016 Předpokládané náklady:   2.500.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

3 

Název projektu: Vybudování vodovodního a kanalizačního řadu do části obce 

s plánovanou výstavbou a následně výstavba komunikace 

Cíl projektu: Zajištění odpovídající infrastruktury pro budoucí výstavbu v obci. Vybudováním komunikace a 

veřejného osvětlení zlepšení bezpečnosti a čistoty ovzduší. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: V současnosti chybí komunikace do nové zástavby, která by pokračovala 

do plánované zástavby. Současná cesta je prašná a její celoroční údržba stojí obec nemalé prostředky. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2016 Předpokládané náklady:   Zatím nejsou stanoveny. 
 

Číslo projektu: 

4 

Název projektu: Vybudování části místní komunikace vč. veřejného osvětlení 

Cíl projektu: Zlepšení dopravní obslužnosti a stavu životního prostředí. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Připravena projektová dokumentace k územnímu řízení. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2016 Předpokládané náklady:   2.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

5 

Název projektu: Rekonstrukce víceúčelové budovy obecního úřadu, vč. výměny oken  

Cíl projektu: snížit energetickou náročnost a náklady na vytápění 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Stávající okna ze 70. let jsou nevyhovující,  

Předpokládaný termín realizace:   2014-2016 Předpokládané náklady:   1.500.000,- Kč 
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ŘÍMOV 

 
Číslo projektu: 

1 

Název projektu: Zásobení Dolní Stropnice vodou 

Cíl projektu: Zajištění zásobování pitnou vodou v m.č. Dolní Stropnici. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Místní část Dolní Stropnice je bez zásobení pitnou vodou, lidé využívají 

nevyhovující studny. 

Předpokládaný termín realizace:   2015 Předpokládané náklady:   5 – 6 mil. Kč 
 

Číslo projektu: 

2 

Název projektu: Prodloužení vodovodu a kanalizace 

Cíl projektu: Napojení nové lokality v Kladinách. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Příprava pro budoucí výstavbu RD – napojení na nové sítě. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 Předpokládané náklady:   1.500.000,-  Kč 
 

Číslo projektu: 

3 

Název projektu: Výměna oken v MŠ Římov – II. etapa 

Cíl projektu: Modernizace a úspora energie v MŠ. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Stávající dřevěná nevyhovující okna. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 Předpokládané náklady:   400.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

4 

Název projektu: Nová střecha restaurace a penzionu Malše – II. etapa 

Cíl projektu: Modernizace objektu. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Stávající krytina  z 60. let velmi nevyhovující. 

Předpokládaný termín realizace:   2016 Předpokládané náklady:   800.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

5 

Název projektu: Výměna oken v restauraci a penzionu Malše – II. etapa 

Cíl projektu: II. etapa výměny oken v objektu – zateplení. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Stávající okna z 60. let nevyhovující. 

Předpokládaný termín realizace:   2017 Předpokládané náklady:   500.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

6 

Název projektu: Změna vytápění v MŠ Římov 

Cíl projektu: Úspora ve vytápění –elektřina za tepelné čerpadlo. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Stávající elektrokotelna je finančně nákladná, úspora – tepelné čerpadlo. 

Předpokládaný termín realizace:   2015 - 2016 Předpokládané náklady:   1.500.000,-  Kč 
 

Číslo projektu: 

7 

Název projektu: Opravy místních komunikací v obci Římov 

Cíl projektu: Nutné opravy a povrchy na nových cestách. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Oprava stávajících (výtluky), nové povrchy na stávajících. 

Předpokládaný termín realizace:   2015 - 2020 Předpokládané náklady:   3.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

8 

Název projektu: Opravy obecních nemovitostí 

Cíl projektu: Vzhled objektu v KPZ, zateplení a modernizace. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Objekty jsou ve špatném stavu – hasičská  zbrojnice, penzion pro seniory 

apod. 

Předpokládaný termín realizace:   2015 - 2020 Předpokládané náklady:   2.000.000,- Kč 
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SOBĚNOV 

 
Číslo projektu: 

1 

Název projektu: Přístupová komunikace ke hřbitovu 

 

Cíl projektu: Zajistit lepší zpřístupnění hřbitova. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: V současnosti nepřístupné pro mechanizaci – problematická údržba. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 Předpokládané náklady: 110.000,- Kč   
 

Číslo projektu: 

2 

Název projektu: Soběnov – propustky - Přísečno 

Cíl projektu: Zprovoznění a oprava propustků na místní komunikaci v m. č. Přísečno. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Propustky v poškozeném nevyhovujícím stavu. 

Předpokládaný termín realizace:   2015 Předpokládané náklady:  290.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

3 

Název projektu: Oprava hřbitovní zdi a oplocení 

 

Cíl projektu: Zlepšení vzhledu a zajištění zamezení volného vstupu na hřbitovní prostranství. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Opadaná omítka, poškozené pletivo. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 Předpokládané náklady:  70.000,- Kč  

 
Číslo projektu: 

4 

Název projektu: Oprava chodníků na návsi 

Cíl projektu: Zajistit bezpečný pohyb chodců, zlepšit vzhled obce. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Stávající asfaltový povrch se rozpadá, není bezpečný pro chodce. 

Předpokládaný termín realizace:   2016 Předpokládané náklady:   350.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

5 

Název projektu: Doplnění a výměna stávajícího dopravního značení 

Cíl projektu: Zlepšení dopravní orientace a bezpečnosti v obci. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Zastaralé, mnohdy neúplně znační. 

Předpokládaný termín realizace:   2015 - 2016 Předpokládané náklady:  150.000,- Kč  
 

Číslo projektu: 

6 

Název projektu: Nový bezdrátový rozhlas 

Cíl projektu: Zajištění informovanosti a varování občanů vč. místních částí. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Zastaralý systém pouze v centrální části Soběnov, v místních částech zcela 

chybí. 

Předpokládaný termín realizace:   2017 Předpokládané náklady:  350.000,- Kč  
 

Číslo projektu: 

7 

Název projektu: Výměna střechy na kuželně, oprava komínu a zateplení stropu. 

 

Cíl projektu: Ochrana budovy před poškozením povětrnostními vlivy. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Původní střešní krytina bez izolací, hrozí možnost zatékání a tím 

poškozování objektu. 

Předpokládaný termín realizace:   2018 Předpokládané náklady:  450.000,- Kč  
 

Číslo projektu: 

8 

Název projektu: Oprava drah v kuželně a nákup nového stavěcího zařízení. 

Cíl projektu: Zajistit možnost sportovního vyžití v podmínkách splňujících normy. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Zastaralé povrchy drah jsou hrbolaté, stavěcí zařízení je poruchové. 

Předpokládaný termín realizace:   2019 Předpokládané náklady:   400.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

9 

Název projektu: Obřadní síň 

Cíl projektu: Vybudovat odpovídající prostory pro obřadní síň – možnost zajišťovat oddání občanů, vítání 

občánků, atd. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: V současnosti chybí. 

Předpokládaný termín realizace:   2020 Předpokládané náklady:   500.000,- Kč 
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STŘÍTEŽ 

 
Číslo projektu: 

1 

Název projektu: Rekonstrukce chodníku podél silnice I/3 Kaplice Nádraží – část „B,C“ 

Cíl projektu: Vylepšení vzhledu obce a zajištění bezpečnosti chodců. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: V současnosti chodci využívají částečně zpevněný povrch za krajnicí 

komunikace I/3. Vzhledem k vysokému provozu je nutné zajistit bezpečný pohyb chodců. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady:  2.000.000,- Kč  
 

Číslo projektu: 

2 

Název projektu: Kanalizační přivaděč z osady Raveň do obecní ČOV 

 

Cíl projektu: Zajištění čištění odpadních vod v souladu s platnou legislativou. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: V současnosti není místní část Raveň napojena na centrální ČOV.  

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady:  6.000.000,- Kč 
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STŘÍŽOV 

 
Číslo projektu: 

1 

Název projektu: Rekonstrukce veřejného osvětlení 

Cíl projektu: Výměna stožárů a svítidel veřejného osvětlení vč. nového kabelového vedení pod povrchem. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Na mnoha místech havarijní stav, časté poruchy. 

Předpokládaný termín realizace:   2015 Předpokládané náklady:  900.000,- Kč  
 

Číslo projektu: 

2 

Název projektu: Rekonstrukce školní zahrady 

Cíl projektu: Celková rekonstrukce zahrady vč. oplocení a herních prvků. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Nevyhovující stav zahrady z roku 1972. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 Předpokládané náklady:   500.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

3 

Název projektu: Čistírna odpadních vod Střížov 

 

 

Cíl projektu: Zajištění čištění odpadních vod v centrální čistírně. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Nyní ČOV chybí. 

Předpokládaný termín realizace:   2018 - 2019 Předpokládané náklady:  15.000.000,- Kč  
 

Číslo projektu: 

4 

Název projektu: Úprava hřbitova ve Střížově 

 

Cíl projektu: Zlepšení vzhledu pietního místa. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: V nové části hřbitova nejsou vybudovány zpevněné chodníky. 

Předpokládaný termín realizace:   2016 - 2017 Předpokládané náklady:   400.000,- Kč 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Aktualizace akčního plánu SMO regionu Pomalší pro období 2014 – 2020 

         

49 

 

SVATÝ JAN NAD MALŠÍ 

 
Číslo projektu: 

1 

Název projektu: Rekonstrukce podkroví v místní Hospodě u kostela 

 

Cíl projektu: Vybudování nových půdních prostor.  

Současný stav a zdůvodnění projektu: Havarijní stav stropů. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 Předpokládané náklady:   5.000.000,- Kč  
 

Číslo projektu: 

2 

Název projektu: Vybudování bezdrátového rozhlasu v osadě Chlum nad Malší 

 

Cíl projektu: Vybudování nového bezdrátového rozhlasu v osadě Chlum nad Malší. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: V této osadě není rozhlas. 

Předpokládaný termín realizace:   2014-2016 Předpokládané náklady:   130.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

3 

Název projektu: Oprava komunikace v osadě Ulehle 

 

Cíl projektu:  Oprava komunikace v osadě Ulehle. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Současná místní komunikace je velmi zničená, téměř nesjízdná.  

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2018 Předpokládané náklady:   3.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

4 

Název projektu: Vybudování ČOV 

 

Cíl projektu: Zvýšit kapacitu současné ČOV.  

Současný stav a zdůvodnění projektu: Současná ČOV má malou kapacitu, nesplňuje požadavky.  

Předpokládaný termín realizace:   2016 - 2020 Předpokládané náklady:   8.000.000,- Kč 
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VELEŠÍN 

 
Číslo projektu: 

1 

Název projektu: Veřejné koupaliště Velešín – doplnění atrakcí a herních prvků 

 

Cíl projektu: Cílem projektu je doplnění atrakcí a herních prvků na koupališti. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: V současnosti koupaliště nenabízí adekvátní zázemí pro rodiny s dětmi. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady:   1.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

2 

Název projektu: Obnova ČOV a výtlačné kanalizace 

 

Cíl projektu: Cílem projektu je zajistit čištění odpadních vod. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Nevyhovující technický stav vodohospodářské infrastruktury. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady:   90.000.000,-  Kč 
 

Číslo projektu: 

3 

Název projektu: Protipovodňová opatření Skřidla 

 

Cíl projektu: Cílem projektu je ochrana proti povodňovým škodám v místní části Skřidla. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Nevyhovující stav, ohrožení majetku obyvatel. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady:   3.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

4 

Název projektu: Obnova a doplnění dopravního značení 

 

Cíl projektu: Doplnění a obnova dopravního značení dle pasportů komunikací. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Značení mnohdy neúplné, zastaralé. Nutné uvést do souladu s předpisy. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady:   1.000.000,-  Kč 
 

Číslo projektu: 

5 

Název projektu: Revitalizace sídliště Družstevní 

 

Cíl projektu: Zlepšení vzhledu sídliště Družstevní. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Původní plochy z doby výstavby, nutná revitalizace pro zlepšení stavu 

občasné vybavenosti a infrastruktury. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady:   6.000.000,-  Kč 
 

Číslo projektu: 

6 

Název projektu: Rekonstrukce veřejného osvětlení 

 

Cíl projektu: Zajištění bezpečnosti. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Stávající osvětlení na pokraji životnosti. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady:   5.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

7 

Název projektu: Výstavba a obnova povrchů komunikace Na Vrších 

 

Cíl projektu: Zlepšení dopravní obslužnosti lokality Na Vrších. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Stávající povrchy jsou poničené a nevyhovující. 

Předpokládaný termín realizace:  2014 - 2020  Předpokládané náklady:   5.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

8 

Název projektu: Obnova komunikací a chodníků (po etapách) 

 

Cíl projektu: Zajistit bezpečný pohyb chodců a bezpečný provoz na komunikacích. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Původní povrchy na pokraji životnosti, ztížená zejména zimní údržba. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady: nejsou stanoveny, budou 

vyčísleny na základě nabídkové ceny v době 

realizace 
 

Číslo projektu: 

9 

Název projektu: Obnova vodovodních a kanalizačních řadů 

 

Cíl projektu: Zajištění zásobování pitnou vodou, zajištění čištění odpadních vod. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Původní rozvody vody a kanalizační systém ve špatném technickém stavu. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady: nejsou stanoveny, budou 

vyčísleny dle  nabídkové ceny v době realizace 
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Číslo projektu: 

10 

Název projektu: ČOV a kanalizace Holkov 

 

Cíl projektu: Zajištění čistění odpadních vod v místní části Holkov. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Potřeba zajistit čištění odpadních vod v souladu s platnou legislativou.  

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady:   10.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

11 

Název projektu:  Vodovod Chodeč 

 

Cíl projektu: Zajištění zásobování pitnou vodou. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Zajistit zásobování obyvatel místní části vhodným zdrojem pitné vody. 

Eliminace užívání nekvalitních zdrojů jako studny, vrty.  

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady:   5.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

12 

Název projektu:  Víceúčelové hřiště u ZŠ 

 

Cíl projektu: Zajištění sportovní výchovy dětí ve školním věku. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Nutnost zajistit odpovídající podmínky pro rozvoj sportovních aktivit dětí 

a mládeže. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady:   6.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

13 

Název projektu: Oprava současného sportoviště - hokejbal 

 

Cíl projektu: Oprava hřiště pro hokejbal. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Stávající hřiště v původním stavu, špatný technický stav. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady:   600.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

14 

Název projektu: Revitalizace náměstí J. V. Kamarýta 

 

Cíl projektu:Revitalizace veřejného prostranství v centrální části města. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Vzhledem ke stáří povrchů, prvků zeleně, doprovodného mobiliáře, 

osvětlení atd. je nutné provést celkovou revitalizaci centrálního náměstí. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady:   28.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

15 

Název projektu: Revitalizace autobusového nádraží 

 

Cíl projektu: Zajistit zázemí pro cestující hromadnou dopravou. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Nádraží v původním stavu, chybějící či nedostatečné zázemí pro cestující. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady:   25.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

16 

Název projektu: Revitalizace sídlišť – parkoviště Sídliště  

 

Cíl projektu: Zvýšení kapacity parkovacích míst na sídlišti. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Parkovací místa nedostačují dnešním nárokům, malý počet. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady:   3.500.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

17 

Název projektu: Dům seniorů 

 

Cíl projektu: Zajištění péče o seniory. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Vzhledem ke stárnutí populace je třeba zajistit potřebné sociální služby 

pro seniory. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady:   25.000.000,- Kč 
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VIDOV 

  
Číslo projektu: 

1 

Název projektu: Chodníky podél SIII/15523 

 

Cíl projektu: Vybudování chodníků včetně úprav zastávek veřejné dopravy, dopravního značení, přechodů pro 

chodce a veřejného osvětlení podél silnice III. třídy v obci. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Projekt je rozdělen na 8 etap, v roce 2013 bude vybudována I. etapa (grant 

JČK z POV 200 tis.Kč), na etapy II. A III. Podána žádost z ROP Jihozápad, další etapy postupně podle 

finančních možností. 

Předpokládaný termín realizace: 2013 - 2020    Předpokládané náklady: 9.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

2 

Název projektu: Sportovně rekreační areál Vidov – amfiteátr a sportoviště 

 

Cíl projektu: Vybudování venkovního amfiteátru včetně sociálního zázemí a parkoviště pro návštěvníky. 

Doplnění areálu o sportovní vybavení. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Vydáno stavební povolení, stavba rozestavěna. 

Předpokládaný termín realizace:   2012 - 2016 Předpokládané náklady:   2.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

3 

Název projektu: Víceúčelový obecní objekt 

 

Cíl projektu: Výstavba nového objektu zahrnujícího obecní úřad, víceúčelový společenský sál-tělocvičnu a 

potřebné zázemí – parkoviště, kotelna na biomasu.  

Současný stav a zdůvodnění projektu: Plocha je zanesena do nového územního plánu, předpoklad zpracování 

studie proveditelnosti a architektonické soutěže. 

Předpokládaný termín realizace:   2015 - 2020 Předpokládané náklady:   5.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

4 

Název projektu: Zážitková trasa okolím obce 

 

Cíl projektu: Vybudování zážitkové trasy v délce cca 3 km pro návštěvníky obce – vrbové bludiště, stezka 

mokřadem, dřevěné plastiky, mobiliář. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Zpracován záměr, některé objekty vyžadují vydání územního souhlasu 

k výstavbě (vyhlídková plošina). 

Předpokládaný termín realizace:   2015 - 2017 Předpokládané náklady:   700.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

5 

Název projektu: Opravy místních komunikací 

 

Cíl projektu: Průběžné opravy a modernizace místních komunikací včetně řešení odvodu srážkových vod. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Průběžné opravy komunikací. 

Předpokládaný termín realizace:   2014 - 2020 Předpokládané náklady:   1.000.000,- Kč 
 

Číslo projektu: 

6 

Název projektu: Opravy a výstavba vodovodů 

 

Cíl projektu: Opravy a výstavba vodovodů. 

Současný stav a zdůvodnění projektu: Zpracován záměr, jedná se o opravy nevyhovujících úseků vodovodů ve 

staré části obce. 

Předpokládaný termín realizace:   2015 - 2020 Předpokládané náklady:   2.000.000,- Kč 
 

 

 

V době pro
 
zaslání dotazníků (r. 2013) zpracovatel neobdržel dotazníky od obcí Borovnice a 

Roudné, jejich případné projektové záměry tedy nemohly být v aktualizaci rozvojové strategie 

zohledněny.
 


