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02. Úvod 
02.1 Úvodní slovo 

Cílem tohoto dokumentu je vytvořit základní strategický 
dokument dle ustanovení zákona o obcích  
č. 128/2000 Sb. 

 
02.2  Úvodní zpráva  

V rámci tvorby strategie je na úvod vhodné specifikovat 
tématické okruhy otázek, na které bude tento dokument 
hledat adekvátní odpovědi: 
 
� důvod tvorby strategického rozvojového plánu  
� projektový rámec plánu  
� formy a způsoby řešení plánu  
� podoba programových východisek  
� podoba programových cílů  
� časové, nákladové vazby  
� formulace konkrétních akčních opatření  
� pravomoci a odpovědnosti realizace  
 
Pro koordinaci přípravy strategického rozvojového plánu 
byla vytvořena pracovní skupina, kterou tvoří členové 
zastupitelstva obce. Skupina pracovala ve složení: 
 
Vlastimil Blažek 
Mgr. Jana Hošková 
Alexandr Matoušek 
Miloslav Matoušek 
David Tvrdík 
Tomáš Pavlíček 
Miroslav Fořt 
Dominika Karlová 
Kateřina Bosáková 
 

02.2.1  Vymezení rozsahu řešení  
Rozsah a míra podrobnosti řešení tohoto strategického 
rozvojového plánu obce odpovídá rozsahu objednávky. 
Řešení vychází z metodické podpory tvorby rozvojových 
dokumentů obcí zpracované v rámci naplňování vládní 
strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné 
služby ( Smart Administration ).  
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Zároveň bylo přihlédnuto k principům mezinárodního 
standardu PRINCE2 (bez požadavku na certifikaci).  
 

02.2.2  Celkový obsah dokumentace  
 
Dokumentace strategického rozvojového plánu se celkově 
skládá ze čtyř dílů: 
 
 

 

 

 

 
 
 

02.4     Úvodní souhrnný p řehled 
 

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v 
zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje 
obce. Jde o hlavní nástroj strategického plánování a řízení 
rozvoje obce.  

 
Tento dokument formuluje na základě dosavadního vývoje 
a současné situace v obci konkrétní představy o 
budoucnosti obce. Pomáhá plánovat využití vlastních 
prostředků a plánovat pokusy o čerpání dotací z fondů 
Evropské unie, fondů státního rozpočtu, z fondů krajského 
úřadu a dalších dotačních zdrojů. 
 
Strategický rozvojový plán obce ( SRPO ) je individuální 
dokument, který řeší specifické záměry a potřeby obce  na 
svém správním území. Pro přehlednost je rozdělen na tři 
základní tématické díly. 
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V prvním dílu dokumentace se řeší průzkum a rozbor 
informací o současném stavu podoby obce. Výsledky se 
stávají programovým východiskem pro další postup 
v návrhové části programu. 
 
 
Díl A. Průzkum obsahuje následující části: 
 

� část teoretická (A) 
� část koordinační 
� část mapová 
� část fotografická 
� část průzkumová 
� část prognostická 
� část analytická 
� část syntetická 
 

 

 
 
Ve druhém dílu dokumentace se hodnotí výsledky 
průzkumů. Rozborem informací o dosavadním vývoji a 
podobě současného stavu vznikají relevantní podklady 
pro návrh plánu. 
 
 
Díl B. Průzkum obsahuje následující části: 
 

� část teoretická (B) 
� část analytická 
� část prognostická 
� část syntetická 
 
 
 

 
 
Ve třetím dílu se formuluje základní rozvojový cíl, 
jednotlivé rozvojové osy a jejich individuální programové 
cíle. V podrobné části strategického plánu jsou pak 
rozvojové osy  naplněny konkrétními akčními iniciativami. 
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Díl C. Plán obsahuje následující části: 
 

� část teoretická (C) 
� část strategická 
� část taktická 
� část akční 
� časový harmonogram 
� náklady realizace 
� stanovení priorit 
� stanovení odpovědnosti 
 

 
 

 
 
V závěrečném dílu je formulován teoretický i praktický 
postup implementace a řešení záměrů. Pro přehlednější 
způsob řízení projektů jsou doplněny vzorové formuláře. 
Bilanční, monitorovací a evaluační část mohou vznikat 
teprve v průběhu jeho realizace. 
 
Díl D. Implementace obsahuje následující části: 
 

� část teoretická (D) 
� část implementační 
� část riziková 
� část komunikační 
� část monitorovací 
� část bilanční 
� část evaluační 
� část inspirační 
� část závěrečná a schvalovací 
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Na základě výsledků hodnocení průběžného plnění 
strategického plánu, vzniku nových dotačních titulů, 
kofinančních příležitostí i  s ohledem na  konkrétní 
potřeby obce bude strategický plán zpracovatelem 
aktualizován a prolongován nejpozději v roce 2025. 
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Aktualizace Strategického rozvojového plánu 
budou reagovat na změny vnitřní a vnější  
situace obce: 
 
 
� tématické změny a novinky 
 
� dotační změny a novinky 
 
� legislativní změny a novinky 
 
� sociální, společenské a bezpečnostní změny  
 

� změny v rozpočtovém určení daní  
 

� změny názorových priorit ZO 
 
� změny strategických rozvojových plánů regionu 
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Vize starosty obce pro konec roku 2022 
 

 
 

Vize starosty obce pro konec roku 2030 
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3.1 Struktura SRPO  

 
Tento Strategický rozvojový plán obce vznikl společnou 
iniciativou obyvatel, místních zájmových organizací  
a zastupitelstva obce. 
Plán vychází z koncepčních dokumentů kraje, České 
republiky a Evropské unie. 
Obsahuje základní cílovou vizi, programové cíle hlavních 
priorit a opatření k jejich postupné realizaci. 
 
Přístupy k řešení strategického managementu 
 
Úvodní a fundamentální otázkou rozvojového plánování je 
vyjasnění celkového přístupu k dané tématice. Primární 
volba přístupu do značné míry ovlivňuje celý další průběh 
přípravy i realizace. Volba přístupu signalizuje, jaký 
myšlenkový aparát je preferován. Fotr [1] definuje pět 
základních typů přístupů: 
 
● Procesní p řístup  
● Psychologicko-sociální p řístup  
● Systémový  p řístup  
● Kvantitativní p řístup  
● Empirický p řístup  
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Proces, který vede od současného výchozího stavu 
k požadovanému cílovému stavu lze obecně označit  
za – cestu zm ěny . Je to soubor kroků, opatření, aktivit, 
jejichž postupným naplněním dojde k realizaci záměru. 
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Na proces strategického plánování lze nahlížet  
z pozice analýzy budoucích pot řeb. V tomto p řípadě 
lze veškeré zám ěry rozd ělit na t ři samostatné sekce:  
 
 
● Co odstranit? 
Z pohledu analýzy a predikce budoucích potřeb je možné 
definovat procesy, objekty nebo mechanismy, které bude 
vhodné opustit ( např. pronajmout, prodat, zlikvidovat ). 
 
 
 
● Co udržovat? 
Velká většina aktivit na úrovni komunální samosprávy  
se věnuje údržbě současného stavu. Převzít, udržovat  
a později  opět předat  správu obce v uspokojivém stavu, 
je bezesporu náročný úkol. 
 
 
 
● Co vytvo řit? 
Z pohledu analýzy a predikce mohou vyplynout nové 
potřeby, které bude třeba realizovat. Je ovšem třeba 
pamatovat na to, že vše nové bude třeba dále udržovat.  
A provozní náklady se mohou stát pro rozpočet obce  
daleko větší zátěží, než jednorázové náklady pořizovací. 
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3.1.1 Východiska 
 
Strategický rozvojový plán obce je koncepční dokument, 
který podrobně řeší možnosti a způsoby rozvoje obce na 
výhledové plánovací období 2018 – 2030.  
 

                      
 
Vychází z průzkumu vývoje obce v předchozích letech, 
podrobně analyzuje současný stav a reflektuje výsledky 
dotazníkového šetření u obyvatel obce. 
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Obec se rozhodla vytvořit strategický dokument, který 
bude obsahovat základní rozvojové směry budoucího 
vývoje na období 2018 – 2030. Vedle velkých a náročných 
projektů do infrastruktury jsou nadále definovány i drobné 
akce, které by měly jednak zlepšit stav obce a zároveň 
zlepšit životní podmínky obyvatel.  
 

3.1.2 Základní části 
 

 
 

 
 
Strategický rozvojový plán obce se skládá z p ěti 
základních částí: 
 
● Průzkumová část 
kvantifikuje dosavadní vývoj a současný stav obce 
 
● Analytická část 
hodnotí dosavadní vývoj a současný stav obce 
 
● Návrhová část 
navrhuje základní cílovou vizi ( hlavní rozvojový cíl ), 
programové cíle  ( strategické tématické priority )  
a taktický akční plán opatření 
 
● Realizační část 
realizační část obsahuje metodiku projektového řízení, 
která s pomocí metodických listů podporuje všechny 
pracovní fáze  
 
● Bilan ční část 
zpětně hodnotí předchozí kroky. Bilanční část tohoto 
strategického rozvojového plánu vznikne až v průběhu 
plánovacího období realizace a bude obsažena 
v samostatných ročních hodnotících zprávách. 
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3.2  Metodika zpracování SRPO 
 

 
 
Strategický rozvojový plán obce je zpracován podle 
Metodiky tvorby programu rozvoje obce, kterou vydalo 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Tématický rozsah 
řešení programu reflektuje velikost předmětné obce, 
stanovený plánovací horizont a dohodnutou míru 
podrobnosti zpracování. 
 
Strategický rozvojový plán obce vzniká inspira ční 
spoluprací ze t ří zdroj ů: 
 
● obyvatelé obce 
● zastupitelé obce 
● zpracovatel strategického plánu - koordinátor 
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3.2.1 Analytická část strategického plánu 
 
Analytická část SRPO hodnotí vývoj a stav jednotlivých 
význačných ekonomických, kulturně-historických, 
společenských, ekologických a dalších ukazatelů a jevů. 
N základě rozboru těchto ukazatelů odhaluje příčiny a 
důsledky jejich vývoje. Je posuzován současný stav a 
vývoj základních ukazatelů v obci (jak kladné, tak záporné 
stránky rozvoje obce).  
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3.2.2 Tématické oblasti analytické části (p říklad): 
 

● Historie 
● Obyvatelstvo 
● Ekonomika 
● Rozvojová dokumentace 
● Technická infrastruktura 
● Doprava  
● Občanská vybavenost 
● Životní prostředí 
● Správa obce 
● Zájmové aktivity 
● Péče o děti, seniory a handicapované osoby 
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3.2.3 SWOT analýza 

 

                     
 
 SILNÉ STRÁNKY / STRENGTH 
 SLABÉ STRÁNKY / WEAKNESS 
 PŘÍLEŽITOSTI / OPPORTUNITY 
 OHROŽENÍ / THREAT 
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3.3  Anketa 
 

3.3.1 Druhy anket 
 

Výzkum názoru veřejnosti v obci se obvykle provádí 
prostřednictvím anonymních anket.  
 
Ankety podle rozsahu: 
- základní anketa s 15-ti otázkami 
- rozšířené anketa (individuální rozsah otázek) 
- speciální anketa (např. pocitová mapa apod.) 
 

3.3.2 Metodika sb ěru dat 
 

Varianty sb ěru dat: 
- Písemný dotazník odevzdaný na obecním úřadu 
- Elektronický dotazník na internetu 
- Kombinované řešení 

 
3.3.3 Metodika zpracování dat 

 
Odpovědi na anketní otázky jsou zpracovány podle 
následujících pravidel: 
 
Textové otázky 
Obsahově velmi blízké odpovědi na textové otázky jsou 
tématicky agregovány pod společnou formulaci, ke které 
je připojeno číslo vyjadřující četnost výskytu obsahově 
blízkých odpovědí. 
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Číselné otázky 
Odpovědi na číselné otázky se sdružují do intervalových 
skupin. Ke každé skupině je připojeno číslo vyjadřující 
četnost výskytu odpovědí v daném intervalu. 
 
Názorové otázky 
Odpovědi na názorové otázky jsou tvořeny označením 
míry spokojenosti na číselné stupnici. Ta je rozdělena na 
jedenáct částí: od 0 – vyjadřující názor zcela nespokojen 
až po 10 – vyjadřující názor zcela spokojen. Výsledky jsou 
agregovány podle četnosti výskytu hodnot spokojenosti do 
sloupcových grafů. 
 
Ze zpracování jsou vyřazeny všechny odpovědi vulgárního 
charakteru, odpovědi obsahující osobní útoky, odpovědi 
obsahující nehodnověrné údaje  (např. všechny pocitové 
odpovědi označené stejnou hodnotou, případně textové 
odpovědi bez jakékoliv výpovědní hodnoty). 
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4.1     Vnit řní a vnější  provázanost SRPO 
 
4.1.1 Vnit řní provázanost 
 

Z hlediska vnitřní provázanosti Strategického rozvojového 
plánu obce se jedná především o vazbu na územně 
plánovací dokumentaci obce. 

 
4.1.2  Vnější provázanost 
 

Z hlediska vnější provázanosti Strategického rozvojového 
plánu obce se jedná především o vazbu na strategické 
rozvojové plány sousedních obcí a vyšších územních 
celků. 
 

 

 
 
 
4.2     Horizontální a vertikální provázanost SRPO 

 
4.2.1  Horizontální provázanost 
 
4.2.1.1 Vazba SRPO na strategické plány sousedních obcí  

 
Přímé vazby na strategické rozvojové plány sousedních 
obcí nejsou. Spolupráce existuje v oblasti veřejné dopravy 
a nakládání s odpady. 
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4.2.2  Vertikální provázanost 
 
 
4.2.2.1 Vazba SRPO na strategický plán rozvoje regi onu  

 
Z hlediska vazby na strategický plán rozvoje regionu se 
jedná o dokument s názvem Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání SO ORP Nýřany. 
 

4.2.2.2    Vazba SRPO na strategický plán rozvoje  
 Plzeňského kraje 

 
Z hlediska vazby na strategický plán krajské úrovně se 
jedná o dokument s názvem Program  rozvoje Plzeňského 
kraje. 
 

4.2.2.3    Vazba SRPO na strategický plán rozvoje  
 České republiky 

 
Z hlediska vazby na strategický plán celostátní úrovně se 
jedná o dokument s názvem: Strategie regionálního 
rozvoje ČR 2014 - 2020 a dokument s názvem: Česko 
2030. 
 

4.2.2.4    Vazba SRPO na strategický plán rozvoje V 4+2 
  

Z hlediska vazby na strategický plán středoevropské 
úrovně se jedná o dokument s názvem: Společná 
strategie územního rozvoje států V4+2. 
 
 

4.2.2.5    Vazba SRPO na strategický plán rozvoje  
 Evropské unie 

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

4.2.2.6    Vazba SRPO na strategický plán rozvoje  
 Organizace spojených národ ů 

 
Z hlediska vazby na strategický plán nejvyšší úrovně se 
jedná zprostředkovaně o dokument s názvem Strategický 
plán CBD pro ochranu biodivertizy 2011 – 2020. 
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F1 – ÚHERCE 
 

 
 
F2 – obecní ú řad 
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F3 – stanovišt ě kotejner ů 
 

 
 
F4 – knihobudka 
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F5 – turistické stanovišt ě 
 

 
 
F6 – chátrající objekty 
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F7 – kostel Sv. Josefa 
 

 
 
F8 – vstup do kostela 
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F9 – zpomalovací prah 
 

 
 
F10 –  dětské h řiště 
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F11 – pohostinství 
 

 
 
F12 – vodní plocha 
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F13 –  Sv. Josef 
 

 
 
F14 – hasi čská zbrojnice 
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F15 –  sloup s k řížkem 
 

 
 
F16 – vstup na h řbitov 
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3.1.1 Základní identifika ční údaje o obci 
 

 
Název obce Úherce  

 
Oficiální web http://www.obecúherce.cz/  

 
E-mailová adresa obec@obecuherce.cz  

 
Adresa  K Mexiku 9430 23 Ný řany 
 
starosta    Vlastimil Blažek  
 
NUTS 3 (kraj): Plzeňský (CZ032) 
 
LAU1 (okres): Plzeň-sever (CZ0325) 
 
LAU2 (obec): CZ0325546411 

 
ORP  Nýřany  

 
PO  Nýřany  

 
katastrální výměra 7,98 km²  

 



Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
Díl A. Průzkumy  ●  07-část průzkumová  ●  strana 5 

katastrální území 1 
 
ZSJ  1 

 
ZS  49°42′5″ s. š., 13°12 ′50″ v. d.  

 
nadmořská výška 341 m n. m. 

 
 
 
 
 
 
 
3.1.2 Historie 
 

Obec Úherce se nachází v regionu, jehož osídlení má 
kořeny již v pravěku. Dokládají to četné archeologické 
nálezy z doby bronzové, halštatsko–laténské a římské. 
To, že zde žili Slované, dokazují nejen nálezy mohylových 
pohřebišť, ale i název obce, který je odvozen od 
slovanského kmene Uherci. 
 
První zmínka o obci Úherce či Uherči pochází z roku 
1213. V tomto roce byla podle jednoho ze záznamů 
vybudována na území obce studna, která byla 
pojmenována podle rodu Helků, kteří jsou uváděni jako 
zakladatelé obce.  
Podle jiných záznamů byla obec v držení pana Drslava ze 
Žinkov, který ji daroval věnem své dceři Helce (nebo 
Helze). Po smrti svého otce a manžela vstoupila jako 
řádová sestra do blízkého chotěšovského kláštera, 
kterému věnovala veškerý majetek. Jak velký byl a jak 
daleko její panství sahalo, se dnes nedá přesně zjistit. 
 
Na přelomu 15. a 16. století se politické poměry uklidnily. 
Toho využili prozíraví probošti chotěšovského kláštera, 
kteří získali pro klášter zpět některé zastavené majetky. 
Mezi nimi byly v roce 1509 i Úherce. Při tom bylo 
sedlákům prominuto plnění některých povinností vůči 
klášteru. Například povinné dávky obilí a drůbeže. Aby 
probošt Klement získal postní stravu pro klášter, založil v 
blízkosti Úherec dva rybníky. První, Chobot, byl 
vybudován jižně od vsi. K realizaci stavby druhého 
rybníka, který byl pojmenován Nový a nacházel se 



Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
Díl A. Průzkumy  ●  07-část průzkumová  ●  strana 6 

jihovýchodně od vsi, došlo až v roce 1511. Tento rok je 
pro Úherce významný i tím, že probošt Klement povolil v 
obci svobodný výčep piva.  
 
28. října 1918 byla vyhlášena samostatná 
Československá republika. Vzhledem k tomu, že v 
Úhercích žili převážně Němci, nebyla tato skutečnost 
přijata s nadšením. Řada z nich se připojila k snahám 
německých nacionalistů, kteří se snažili o vytvoření 
samostatné provincie Deutsch Böhmen. V obci byly 
dokonce vyvěšeny tabule s názvem „ okres Stříbro, 
německá provincie “. Československá vláda však na 
požadavky německých nacionalistů nepřistoupila a i přes 
velké protesty, nařídila všechny tabule odstranit. 
Postupem času se situace uklidnila a život v obci se vrátil 
k normálu.  
 
První významnou událostí nově vzniklého státu bylo 
vypsání komunálních voleb. Ty se uskutečnily dne 15. 
června 1919. V Úhercích sestavili kandidátku sociální 
demokraté a členové občanské strany. Podíl občanů 
německé národnosti na jednotlivých kandidátkách se mi 
nepodařilo zjistit. Ve volbách získali sociální demokraté 
nadpoloviční většinu a měli právo si zvolit starostu. Tím se 
stal horník Josef Schober. Dalšími členy obecního 
zastupitelstva se stali horníci Klass, Kubát, Kreim, Šůla, 
Herian, Nachbar, Maier a sedláci Jaklin, Hofman, Lapat, 
Würth a Heckenthalen (křestní jména se nepodařilo 
zjistit).  
Počátek třicátých let byl ve znamení poklidného vývoje. V 
roce 1930 byl do Úherec zaveden telefon, prodloužena 
cesta z vesnice směrem k trati, zavedeno bylo veřejné 
osvětlení. Bohužel nebezpečí blížící se 2. světové války 
se nevyhnulo ani Úhercům. Svědčí o tom i promítání filmu 
o obraně proti leteckému útoku, který byl promítán 21. 
června 1936. O týden později proběhlo cvičení proti 
leteckému útoku, které nařídil Okresní úřad ve Stříbře, za 
asistence vojáků z vojenského útvaru ze Stříbra. 
Obyvatelé obce se tohoto cvičení zúčastnili 
disciplinovaně. Přílet a odlet údajných nepřátelských 
letadel byl oznámen kostelním zvonem. 
Poslední zprávou, která se dochovala v místní kronice, je 
informace o pietním aktu, který se konal u příležitosti úmrtí 
prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. 
 
( pramen: webové stránky obce ) 
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3.1.3 Obyvatelstvo 
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( údaje  podle ČSÚ ) 
 

3.1.4 Ekonomika 
 

 
 
 

( údaje  podle ČSÚ ) 
 

3.1.5 Rozvojová dokumentace 
 

Územně plánovací dokumentace 
Obec má zpracovanou Územně plánovací dokumentaci z roku 2020.  
 
Strategický rozvojový plán 
Souhrnný Strategický rozvojový plán obce byl zpracován na 
předchozí období v roce 2016. 
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3.2.1 Voda 

Centrální zásobovování pitnou vodou je v obci zajištěno napojením 
na úpravnu vody města Plzně. 

 
3.2.2 Kanalizace 

 
 
Povrchová kanalizace 
Povrchová kanalizace je vybudována v části intravilánu a je svedena 
do rybníků a potoka.  
 
Splašková kanalizace 
Stoková síť splaškové kanalizace je v obci vybudována od roku 
2009. Odkanalizování se provádí na ČOV v místní průmyslové zóně. 
 

 
 
3.2.3 Elektrická energie 
 

Rozvodná síť elektrické energie je v obci vybudována. Rozvody jsou 
vedeny po obci převážně vzduchem, v nových částech v zemi. 
Kapacita dalšího připojení na jednotlivých trafech je volná. 
 
  

3.2.4 Plyn 
Rozvod plynu v obci je vybudován.  

 
 
3.2.5 Veřejné osv ětlení 
 

Síť veřejného osvětlení je ve vyhovujícím stavu a průběžně se 
přidávají další body. 
 
 

3.2.6 Pasportizace ve řejného osv ětlení 
 
 Pasportizace veřejného osvětlení není vyhotovena. 
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3.2.7 Veřejný rozhlas 
 

Kvalita pokrytí signálu veřejného rozhlasu v obci je vyhovující.  
 
3.2.8 Telekomunikace 
 

Kvalita pokrytí území obce telekomunikačními signály je vyhovující. 
 

 
3.2.9 SMS info kanál 
 

Informační kanál prostřednictvím SMS není pro občany není 
zaveden. Využívá se e-mailový informační kanál. 
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3.3.1 Silni ční síť 

 
Katastrem prochází dálnice D5 Praha – Rozvadov. 
Podél obce prochází silnice III/180.  
Ostatní komunikace jsou místní. 

                    
3.3.2 Autobusová doprava 

 

 
 

3.3.3 Železni ční doprava 
 
Železniční doprava není na katastru obce zavedena.  
 

3.3.4 Letecká doprava 
 
Letecká doprava není na katastru obce zavedena. 
 

3.3.5 Vodní doprava 
 
Vodní doprava není na katastru obce zavedena. 
 

3.3.6 Cyklistická doprava 
 
Cyklostezky: nejsou vybudovány 
Cyklotrasy: obcí vede cyklotrasa 2258. 
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3.3.7 Pěší doprava 
 

Chodníky pro pěší dosud nejsou vybudovány po celém intravilánu.  
 
 

3.3.8 Doprava v klidu 
 

Parkovací plochy jsou v obci k dispozici na několika místech a  jejich 
počet se jeví v současnosti jako dodostatečný.  
 
 

3.3.9 Dopravní zna čení 
 
Horizontální zna čení 
Horizontální dopravní značení není provedeno. 
 
Vertikální zna čení 
Vertikální dopravní značení není vyhovující. 
 
Světelná signalizace 
Světelná signalizace není instalována. 
 
Akustická signalizace 
Světelná signalizace není instalována. 
 
 

3.3.10 Pasportizace komunikací 
 
Pasportizace komunikací na katastru obce je vypracována. 
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3.4.1 Bydlení 

Bydlení v obci je řešeno v rodinných domech (95%) a v bytových 
domech (5%). 
 
Bydlení pro seniory 
Bydlení pro seniory není v obci vybudováno. 
 
Chráněné bydlení 
Chráněné bydlení není v obci k dispozici, ve dvou bytovkách jsou 2 
upravitelné bytové jednotky. 
 
Sociáln ě vylou čené lokality 
Na katastru obce se nenacházejí žádné sociálně vyloučené lokality. 
 

3.4.2 Školství a vzd ělávání 
 

 Základní vzd ělávání  
Základní školní vzdělávání se zajišťuje mimo katastr obce.  
 
Střední vzd ělávání 
Střední vzdělávání se zajišťuje mimo katastr obce. 
 
Vyšší vzd ělávání 
Vyšší vzdělávání se zajišťuje mimo katastr obce. 
 
Celoživotní vzd ělávání 
Celoživotní vzdělávání se zajišťuje mimo katastr obce. 

 
3.4.3 Zdravotnictví 

 
 Základní služby praktického léka ře 

Základní služby zdravotnického sektoru se pro obyvatele se realizují 
mimo katastr obce. 
 
Služby specializovaných léka řských obor ů 
Služby specializovaných lékařských oborů se realizují mimo katastr 
obce. 
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Výdejna lé čiv 
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče není v obci zřízeno. 

 
3.4.4 Sociální pé če 

 
 Terénní sociální služba 

Terénní sociální služba byla zrušena. 
 
Denní stacioná ř 
Nejbližší domov pro seniory se nachází v Plzni. 

 
Domov pro seniory 
Nejbližší domov pro seniory se nachází ve Zbůchu a v Chotěšově. 

 
3.4.5 Kultura 

Místní knihovna 
V obci místní knihovna v obci funguje. 
 
Kulturní za řízení 
Místní kulturní aktivity probíhají v kulturním domě se sálem pro 90-
100 osob. 
 
 
 

3.4.6 Sport a t ělovýchova 
 

V obci je k dispozici víceúčelové hřiště za kulturním domem. 
 

3.4.7 Služby  
 

V obci jsou pouze základní služby občanské vybavenosti a několi 
řemeslníků. 
 
 

3.4.8 Turistický ruch  
 

V obci cílený turistický ruch probíhá individuálně a ojediněle. 
 
 

3.4.9 Pasportizace drobných památkových objekt ů  
 

Pasportizace drobných památkových objektů nebyla provedena. 
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3.4.10 Požární ochrana  
 

Požární ochranu zajišťuje místní SDH a smluvně město Nýřany. 
 

3.4.11 Civilní obrana  
 

Civilní ochrana je zajišťována prostřednictvím IZS. 
 
3.4.12 Obecní policie  
 

Obecní policie není zřízena. 
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3.5.1 Krajina 
 

Krajina katastru obce je mírně členitá a nevykazuje žádné výrazné 
stopy poškození. 
 
3.5.2 Veřejná zeleň 
 
V intravilánu obce se nacházejí udržované travnaté plochy a solitérní 
vzrostlá zeleň.  
 

3.5.3 Pasportizace ve řejné zelen ě 
 

Pasportizace veřejné zeleně nebyla provedena. 
 

3.5.4 Ovzduší 
 

Kvalita ovzduší není v současné době v obci reflektována jako 
významný problém.  
 

3.5.5 Vodstvo 
 

Kvalita vody není v současné době v obci reflektována jako 
významný problém. 
 
 

3.5.6 Protipovod ňová ochrana 
 

Povodňový plán obce byl aktualizován v roce 2021. 
 

 
3.5.7 Hluková a ot řesová zát ěž 
 

Hluková zátěž je v obci reflektována jako významný problém. 
Zdrojem hlukové zátěže jsou dálnice a silnice II. třídy, procházející 
katastrem obce. 
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3.5.8 Protihluková ochrana 
 

Protihluková opatření jsou v obci provedena podél linie dálnice D5.  
3.5.9 Odpadové hospodá řství 
 

 
Komunální odpad 
Likvidace tuhého komunálního odpadu je řešena periodickým 
svozem. 
 
Recyklovatelný odpad 
Recyklovatelný odpad je shromažďován pro periodický svoz 
v kontejnerech 1100 litrů na 2 stanovištích.  
 
Kovový odpad 
Kovový odpad je shromažďován na sběrném místě. 
 
Nebezpečný odpad 
Nebezpečný odpad je shromažďován pro periodický odvoz 2x ročně.  
 
Bioodpad 
Biologicky rozložitelný odpad je shromažďován pro periodický odvoz 
na vyhrazeném platě. 
 
Elektroodpad  
Elektroodpad je likvidován v rámci nebezpečného odpadu. 
 
Velkoobjemový odpad  
Velkoobjemový odpad je shromažďován ve stodole pro periodický 
odvoz. 
 
Expirovaná farmaka  
Zpětný odběr nepoužitých a expirovaných farmak v obci probíhá 
individuálně. 
 
Odpadový olej  
Odpadový olej je v obci likvidován individuálně. 
 
Hřbitovní odpad 
Hřbitovní odpad se likviduje v rámci svozu komunálního odpadu. 
 
Stavební a demoli ční odpad 
Likvidace stavebního a demoličního odpadu se provádí individuálně. 
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Likvidace vozidel  
Ekologickou likvidaci motorových vozidel se zajišťuje individuálně. 
 
Likvidace odpadového sn ěhu 
V obci se sníh pouze rozhrnuje.. 
 
Sběrné místo 
Sběrné místo je v obci zřízeno ve stodole. 
 
Sběrný dv ůr 
Sběrný dvůr v obci vybudován není. 
 

 
3.5.10 Brownfields lokality 
 

Podle údajů národní databáze brownfieldů se na katastru obce 
nenachází žádná „deprimující zóna“ ( výraz Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR ). Podle místního šetření lze za brownfield označit areál za 
farou. 
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3.6.1 Veřejná správa  
 

Základní výkon veřejné správy zajišťuje místní obecní úřad. 
Obcí II. stupně s pověřeným úřadem v přenesené působnosti výkonu 
státní správy je město Nýřany. 
Obcí III. stupně s rozšířenou působností samosprávy je město 
Nýřany. 
 

3.6.2 Vnit řní vztahy 
 

- Finanční výbor 
- Kontrolní výbor 
- bytová komise 
- povodňová komise 

 
 

3.6.3 Vývoj rozpo čtu 
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zdroj: www.rozpocetobce.cz 
 
 
 
 
3.6.4 Informa ční a komunika ční kanály 
 

- vývěsky 
- webové stránky 
- veřejný rozhlas 
- email 

 
: 
 
3.6.5 Hřbitovní správa 
 

Hřbitovní agendu vede referent obecního úřadu. 
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3.6.6 Příspěvkové organizace 
 

Obec nemá příspěvkové organizace. 
 
 
3.6.7 Vnější vztahy 
 

Obec je aktivním členem těchto organizací: 
 

SMO Plzeňského kraje 
MAS Radbůza 
SMO ČR 
Sdružení místních samospráv 
 
 
Partnerské obce  
Obec neudržuje partnerské vazby s jinou obcí v ČR ani v zahraničí. 
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3.7.1 Místní zájmové organizace 
 

Rybářský spolek Úherce 
Myslivecké sdružení Úherce Zbůch 
Letecko-modelářský klub č. 201 Nýřany 
oddíl stolního tenisu 
 
 

3.7.2 Náboženské organizace 
 

V obci nejsou žádné náboženské organizace. 
 
 

3.7.3 Významní rodáci 
 

Významná osobnost obce: 
 
genmjr. Jan Roman IRVING 
Titul "Zasloužilý vojenský letec" 
"Národní řád Francie s titulem rytíře" 
Pamětní deska byla odhalena dne 19. 5. 2001   
 
Karel Kozák 
motocrossový závodník 
 

 
 
 
3.7.4 Obecní kroniká řství 
 

Obec má ručně vedenou obecní kroniku . 
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3.8.1 Péče o děti 

 
V obci je k dispozici multifunkční a dětské hřiště, dětský kroužek. 
 
 

3.8.2 Péče o seniory 
 
Péče o seniory se poskytuje individuálně. 
 
 

3.8.3 Péče o zdravotn ě znevýhodn ěné osoby 
 
Péče o zdravotně znevýhodněné osoby se poskytuje individuálně. 
 
 

3.8.4 Péče o sociáln ě znevýhodn ěné osoby 
 
Péče o sociálně znevýhodněné osoby se poskytuje individuálně. 

 
3.8.5 Komunitní plán sociálních služeb 

 
Komunitní plán sociálních služeb nebyl v obci zpracován. 
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Anketa  
Výzkum ve řejného mín ění v obci 

 
V rámci přípravy strategického rozvojového plánu obce vás žádáme  
o anonymní vyplnění několika anketních otázek: 
 

Zakřížkujte jedno pole od 0 do 10 bodů. 0 bodů znamená, že jste 
minimálně spokojen(a), 10 bodů znamená, že jste maximálně 
spokojen(a). 
 
1. Jak jste celkov ě spokojen(a) se životem v obci  

 
 
2. Které záležitosti podle vás v obci fungují dob ře? 
Uveďte: 
( Například: svoz domovního odpadu ) 
- 
- 
- 
- 
 
3. Které záležitosti podle vás v obci nefungují dob ře? 
Uveďte: 
- 
- 
- 
- 
4. Jaké priority budoucího rozvoje by podle vás m ěla obec 
prosazovat? 
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Uveďte: 
- 
- 
- 
- 
 
5. Jste ochoten(-na) se na budoucím rozvoji obce po dílet? 
zaškrtněte: 

� ano                            � ne          
 
6. Jste spokojen(a) se stavem ob čanské vybavenosti? 
(obchody, služby, ú řady a instituce ) 
 

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

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

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

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

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

 
 
12. Jste spokojen(a) se stavem bezpe čnosti v obci? 
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13. Jste spokojen(a) se stavem kulturního a spole čenského života 
v obci? 

 
 
14. Do čeho by m ěla obec v budoucnu více investovat? 
Uveďte: 
- 
- 
- 
- 
 
 
 

*** 
 


