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Strategický plán rozvoje obce Honezovice

1. Úvod
Zastupitelé obce Honezovice si dali za úkol vytvořit ucelený systém plánování rozvoje
obce. Od „Strategického plánu rozvoje obce Honezovice“, si slibujeme přehlednost ve stanovení
priorit obce, naplánování postupných kroků při zpracování jednotlivých projektů pro získání dotací
a v neposlední řadě seznámení občanů s investičními záměry.
Obec má sice dosti omezené prostředky, přitom je ale nezbytné život v naší obci stále
vylepšovat. Proto je také třeba cíle uváženě volit a vybrat takové priority, které budou pro
budoucnost obce největším přínosem.
Strategický plán je potřeba nejen pro zvýšení našich šancí a možností pro získání dotací, ale
stává se postupně nezbytností při stanovení jakýchkoliv cílů obce a konkrétních rozvojových
projektů. Umožňuje nám lépe plánovat a hospodařit s finančními prostředky včetně usnadnění
přístupu k čerpání prostředků z EU. Strategický plán rozvoje by měl také zlepšit komunikaci mezi
samosprávou, veřejností a podnikateli.
Naší hlavní prioritou pro nejbližší období je dořešit vybudování kanalizace a ČOV v
Honezovicích, dešťové kanalizace v Honezovicích a Hradišťanech, zpevnění komunikací, dále
bychom se chtěli soustředit na obnovu a rozvoj občanské vybavenosti, životního prostředí a v
neposlední řadě na vybudování multifunkční budovy v Honezovicích. Samozřejmě nechceme
zapomínat ani na menší projekty, které budou vycházet ze strategického plánu a povedou ke
zlepšení kvality života stávajících a přílivu nových obyvatel do obce. Rádi bychom rozšířením
zázemí pro volnočasové aktivity zpříjemnili život ve vsi.
Tímto dokumentem se snažíme více otevřít práci zastupitelstva obce všem občanům obce,
ale také ostatním, kteří mají zájem se na rozvoji naší obce podílet nebo se alespoň informovat.
Chceme svým občanům zajistit důstojné zázemí v naší obci.

2. Potřeba a charakter strategického plánu
Strategický plán rozvoje Honezovic si klade za cíl zlepšit situaci v oblasti rozvoje a
budoucnosti obce.
Strategický plán rozvoje obce Honezovic (dále strategický plán) je základním střednědobým
programem samosprávy pro řízení budoucího rozvoje obce v období pěti let. Je zde deklarována
vize obce, která je všeobecnou dohodou o budoucnosti. Na základě analýz definuje cíle obce a
navrhuje konkrétní rozvojové projekty na období do roku 2016. Umožní tak lépe plánovat a
hospodařit s finančními prostředky rozpočtu obce, včetně účelného čerpání
dotací.
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3. Metodika zpracování
Strategický plán rozvoje Honezovice byl připraven ve spolupráci zastupitelstva obce a
občanů obce, při využítí metod komunitního plánování.
V první řadě došlo k definování výchozího stavu obce (profilu). Byl zhodnocen současný
stav a vymezeny základní závěry a trendy vývoje v posledních letech (situační analýza). Následně
byla volena klasická konstrukce strategického plánu s cílem co nejvíce zmapovat příležitosti obce,
její ohrožení, silné a slabé stránky (tzv. SWOT analýza) a dobrat se konkrétních oblastí
strategických cílů směřujících k postupné realizaci vize. Strategické cíle byly voleny s ohledem na
reálné možnosti obce a jsou klíčové pro zpracovávání akčních plánů a projektů, ke kterým bude
docházet v průběhu realizace strategického plánu. Pro stanovení dalších prací bylo nutné definovat
vizi obce jako nejobecnější formu přání toho, jaké by Honezovice měly být v dlouhodobém
horizontu.
Strategický plán rozvoje obce vychází z celostátní koncepce, jako je Národní rozvojový plán
a Strategie regionálního rozvoje ČR. Strategický plán čerpá ze strategie Plzeňského kraje. Vedle
souladu s územním plánem byl zajištěn soulad strategického plánu se strategií Mikroregionu
Radbuza.

4. Závěry ze situační analýzy současného stavu
Infrastruktura obce je zastaralá a nedostačuje uspokojovat potřeby obyvatel. Chybí
splašková kanalizace. Nedostatečné jsou prostory pro kulturní a spolkový život v obci.
Je zřejmé, že bez zapojení dotačních zdrojů, obec problémy ze svých zdrojů nevyřeší.

4.1. Základní profil obce
– blízkost krajského města (30 km do Plzně)
– obec Honezovice se skládá z částí Honezovice a Hradišťany
– dle evidence Ministerstva vnitra ČR k 1.1.2011 je v obci k trvalému pobytu (nebo
jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno 227 obyvatel, z toho je 95 mužů
nad 15 let, 14 chlapců do 15 let, 100 žen nad 15 let, 12 dívek do 15 let, 6 cizinců
– obec má rozlohu katastrálního území Honezovice 1 877 ha, Hradišťany 1 683 ha
– nárůst počtu obyvatel obce (chalupářů) dochází v průběhu letní sezóny
– členství v Mikroregionu Radbuza
– na obecním úřadě je k dispozici služba „Czechpoint“ a je možné zde pořídit tyto listiny:
výpis z Obchodního rejstříku, výpis ze Živnostenského rejstříku, výpis z Katastru
nemovitostí, výpis z Rejstříku trestů
– příslušnost k matričnímu úřadu – Stod
– příslušnost k stavebnímu úřadu – Stod
– příslušnost k úřadu s rozšířenou působností – Stod
– v centru Honezovic i Hradišťan se nachází rybník
– obec není zadlužená a hospodaří dlouhodobě vyrovnaně, obec má určitý potenciál pro
využití úvěrů, zejména k předfinancování investičních akcí obce při využití dotací
-5-
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Počet obyvatel v Honezovicích v letech 1992 - 2010
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4.2. Doprava
autobusové spojení zajišťuje firma ČSAD autobusy Plzeň a.s, autobusová linka v obci končí
obec finančně přispívá na dopravní obslužnost
vlaková zastávka je v Hradci u Stoda – 4 km od Honezovic
nájezd na dálnici D5 v Ostrově u Stříbra – 10 km od Honezovic
stav místních komunikací není dobrý a odráží špatný stav komunikací v celém regionu, část
místních komunikací je prašná, u komunikací nejsou chodníky
– obec leží na rozhraní okresů Plzeň – jih, Domažlice, Tachov, Plzeň – sever
–
–
–
–
–

4.3. Technická infrastruktura
– technická infrastruktura obce je zastaralá a nedostačuje svou kapacitou pokrýt současné
požadavky
– v obci chybí vodovod a splašková kanalizace úplně, problematické jsou i vlastní zdroje vody
– zdroj vody představují obecní studny
– v sezóně obecní zdroje vody nepokrývají spotřebu, problém je i s kvalitou vody
– dešťová kanalizace je nedostačující
– veřejné osvětlení nepokrývá potřeby obce, je zastaralé
– obecní bezdrátový rozhlas je nově vybudovaný

4.4. Občanská vybavenost, veřejné služby, podnikání a sport
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

v obci se nachází knihovna, veřejný internet a obchod se smíšeným zbožím
lidé převážně za prací dojíždějí do Stoda a Holýšova
v obci je nedostatek pracovních míst, málo podnikatelských subjektů
obec patří do spádové oblasti ZŠ a MŠ Stod
materiální zázemí pro rozvoj aktivit pro děti a mládeže je nedostatečné, děti využívají ve
velké míře zapojení do činnosti zájmových spolků
v obci působí především tyto spolky a občanská sdružení Myslivecké sdružení „Tetřev“, ,
Sbor dobrovolných hasičů Honezovice, Spolek rybářů Honezovic a Hradišťan, Občanské
sdružení Hradišťany
v obci se realizuje mnoho společenských akcí, na organizaci se podílejí jednotlivé spolky,
občané, obecní úřad
do dění v obci jsou zapojeny všechny věkové kategorie občanů
v Honezovicích se nachází plocha využívaná pro sportovní účely, vybavenost je
nedostatečná, v Hradišťanech není žádná plocha pro sportovní využití
pro kulturní využití slouží společenská místnost, která má nedostatečnou kapacitu, špatné
tech. Zázemí
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masopustní průvod

4.5. Kulturní památky a historie
– v obci se nachází následující kulturní památky (dle výpisu z Ústředního seznamu kulturních
památek ČR k 30. 4. 2008):
– kaple sv. Barbory v Honezovicích (číslo rejstříku 34696/4-279)
– venkovská usedlost čp. 61 v Honezovicích (36601/4-282)
– venkovská usedlost čp. 20 v Hradišťanech (32108/4-284)
– mezi základní pamětihodnosti v obci dále patří kaple v Hradišťanech

kaple sv. Barbory v Honezovicích
– 8-
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4.6. Turistika
–
–
–
–

Hradišťany prochází cyklotrasa č.306 a pokračuje do Kladrub a kláštera Teplá
Honezovicemi prochází cyklostezky č.2270 a 2272
1,5 km od Hradišťan se nachází slovanské hradiště z 10.-11.století o rozloze cca 2,3ha
turisticky atraktivní místa - pevnůstky, které byli součástí Československého opevnění z let
1936-1939

4.7. Životní prostředí
–
–
–
–

velmi dobrá zachovalost životního prostředí
místně zhoršený stav lesních lokalit v katastru obce
krásná krajina nezatížená průmyslovou výrobou
v okolí je dostatek lesů
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5. SWOT analýza
Analýzu SWOT, tedy analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení jsme zvolili
jako vhodnou metodu k poznání kritických oblastí obce, které bude potřeba řešit.
V následujících tabulkách č. 1 – 4 jsou uvedeny silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení.
Tabulka č. 1
SILNÉ STRÁNKY/STRENGTH
- Poloha blízko dálnice
- Kvalitní životní prostředí
- Bohatá spolková činnost
- Nízká nezaměstnanost
- Na obecním úřadě je k dispozici služba „Czechpoint“

Tabulka č. 2
SLABÉ STRÁNKY/WEAKNESS
- Extrémně vysoký podíl různě kvalitních jímek, pouze několik domů využívá vlastní ČOV
- Není zavedena voda a splašková kanalizace
- Vodní hospodářství – pitná voda
- Řídká osídlenost komplikuje řešení rozvodů vody a kanalizace
- Zdroj pitné vody (prameniště) kapacitou a technickým stavem nedostačuje
- Nedostačující dešťová kanalizace
- Místní komunikace ve špatném stavu
- Páteřní komunikace prochází obcí bez zohlednění nebezpečných míst pro chodce, cyklisty i
motoristy, chybí chodníky
- Chybí vhodné místo k setkávání občanů, zázemí společenského a kulturního života obce
- Místně zhoršený stav lesních lokalit v katastru obce
- Polní a lestní obecní cesty ve špatném technickém stavu
- Veřejné osvětlení nepokrývá potřeby obce
- Starší obecní objekty jsou nezateplené a před rekonstrukcí
- Nedostatečné vybavení a zázemí pro děti a mládež
- Nedostačující a v zimě hůře sjízdné komunikace do Nedražic, Jivjan
- Náves Hradišťanech vyžaduje revitalizaci
- Malý počet podnikatelých subjektů
– 10 -
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- Nezpracovaný územní plán
- Nedostatek nových stavebních parcel

Tabulka č. 3
PŘÍLEŽITOSTI/OPPORTUNITY
- Využití rekreačního potenciálu a potenciálu chalupářů (např. kupní síla apod.)
- Motivace vlastníků nemovitostí určených k bydlení aby se trvale přihlásili v obci (také
podnikatelé)
- Využití dotací
- Využít blízkost dálnice
- Zvýšit servis a zázemí spojené s bydlením
- Vybudování multifunkční budovy v centru obce
- Koncepčně vyřešené osvětlení
- Koncepčně vyřešená revitalizace středu obce Hradišťan
- Zlepšit třídění odpadů
- Rozšíření sportovního a kulturního zázemí obce
- Oprava komunikací
- Obnova zeleně v obci
- Zapojení občanů a právních subjektů do realizace jednotlivých projektů obce

Tabulka č. 4

OHROŽENÍ/THREAT
- Občané se nepřihlásí k trvalému pobytu, což znamená pro obec výrazné finanční ztráty (zejména
chalupáři)
- Vývoj ekonomické situace, změny cen vstupů a právních předpisů
- Obec ohrožují přívalové deště, kdy stéká bahno na pozemky některých občanů
- Stárnutí obyvatelstva
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6. Oblasti řešení a strategické cíle
Globálním cílem strategického plánu je vytvořit z Honezovic a Hradišťan příjemné a
bezpečné místo k životu s kvalitním životním prostředím, s přitažlivou a čistou krajinou,
podporující rozvoj vzdělanosti, pracovních příležitostí a podnikatelských činností. Místem se
zájmem o upevňování dobrých vztahů mezi obyvateli, o rozšiřování nabídky volnočasových
aktivit a o udržování tradičních kulturních a společenských akcí na území obce.
K dosažení globálního cíle byly stanoveny tyto priority:
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

vybudování splaškové kanalizace a ČOV v Honezovicích
vybudování dešťové kanalizace v Honezovicích a v Hradišťanech
oprava komunikací
oprava polních a lesních cest
oprava a dovybudování veřejného osvětlení v Honezovicích a v Hradišťanech
výstavba multifunkční budovy v Honezovicích
obnova a rozvoj občanské vybavenosti, podpora aktivit dětí a mládeže, podpora sportu,
bezpečnosti dopravy a zajištění odpadového hospodářství
vyřešení využití budovy bývalé české školy
získání nových stavebních pozemků
revitalzace návsi v Hradišťanech
výsadba zeleně
dokončení opravy kaple sv. Barbory, péče do drobnou lidovou architekturu

Jednotlivých priorit je možné dosáhnout především pomocí následujících opatření:

Technická infrastruktura
1. kanalizace a ČOV v Honezovicích
- vybudování splaškové kanalizace a ČOV v Honezovicích
- termín realiazace – 2011 – 2015
- zdroj financování – obec, dotace, předpokládané náklady 25 mil. Kč
2. dešťová kanalizace v Honezovicích a Hradišťanech
- oprava stávající kanalizace a zatrubnění chybějících úseků
- termín realizace – 2013 – 2016
- zdroj financování – obec, dotace, předpokládané náklady 2 mil. Kč
3. veřejné osvětlení v Honezovicích a v Hradišťanech
-stávající osvětlení nepokrývá celé zastavěné území obce
-oprava stávajícícho a dovybudování nového veřejného osvětlení
-termín realizace – 2012 - 2016
- zdroj financování – obec, dotace, předpokládané náklady 0,6 mil. Kč
– 12 -
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Dopravní a turistická infrastruktura
1. zpevnění komunikací v obci
- zpevnění komunikací v Honezovicích a v Hradišťanech
- termín realizace – 2012 – 2016
- zdroj financování – obec, dotace, předpokládané náklady 1 mil. Kč
2. oprava polních a lesních cest v katastru Honezovic a Hradišťan
- oprava obecních polních a lesních cest
- termín realizace – 2013 – 2016
- zdroj financování – obec, dotace

Občanská vybavenost, zástavba a veřejná prostranství
1. výstavba multifunkční budovy v Honezovicích
- v obci dlouhodobě chybí kulturní sál pro pořádání společnských akcí, prostor pro aktivity dětí a
mládeže
- multifunkční budova by tvořila zájemi pro kulturní život,pro aktivity dětí a mládeže, spolkové
akce, knihovnu, obecní úřad, veřejné služby pro občany (ordinace praktického lékaře), knihovnu
- oprava budovy bývalé německé školy by výrazně zlepšila kvalitu života v obci a zatraktivnila
vzhled návsi
- termín realizace: 2013 - 2016
- zdroj financování: obec, dotace, náklady 20 mil. Kč
2. obnova a rozvoj občanské vybavenosti, zejména v oblasti sportu a v oblasti zajištění
odpadového hospodářství
- vytvoření zázemí pro sportovní, kulturní a spolkové vyžití, zvláště dětí a mládeže
- vytvoření klidových míst pro setkávání občanů (lavičky, altánky)
- vybudování zázemí pro odpadové hospodářství
- vytvoření územního plánu
- nákup stavebních pozemků
- termín realizace: 2012 – 2016
- zdroj financování: obec, dotace
3. vyřešení využití budovy bývalé české školy v Honezovicích
- spolupráce s DOZP Stod, případný prodej části budovy a pozemků
- oprava obecní části budovy
- termín realizace: 2011 - 2016
- zdroj financování: obec, dotace
4. Revitalizace návsi v Hradišťanech
- komplexní úprava návsi podle návrhů vzešlých z komunitního plánování
- termín realizace: 2012 – 2015
- zdroj financování: obec, dotace
5. Výsadba zeleně
- výsadba nové zeleně a údržba stávající v Honezovicích a v Hradišťanech
- výsadba nové zeleně u polních cest
- termín realizace: 2012 – 2016
- zdroj financování: obec, dotace
– 13 -
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6. dokončení opravy kaple sv. Barbory, péče do drobnou lidovou architekturu
- dokončení podlahy, schodů, dveří kaple sv. Barbory v Honezovicích
- obnova padlých křížků, pomníčků v katastru Honezovice a Hradišťany
- termín realizace: 2012 – 2016
- zdroj financování: obec, dotace
7. výročí „900 let obce Honezovice“
- program a realizace oslav výročí 900 let obce Honezovice
- termín realizace: 2014 – 2015
- zdroj financování: obec, dotace

7. Realizace strategického plánu rozvoje
Na základě schváleného strategického plánu zastupitelstvem obce bude zahájena příprava
projektů a opatření. Podle aktuálních výzev pro podání žádostí o dotace a dalších možností bude
docházet k zajišťování potřebných finančních prostředků.

7.1. Řízení realizace Strategického plánu rozvoje obce
Organizační zajištění
Realizaci Strategického plánu rozvoje zajišťuje zastupitelstvo obce. Na zasedáních
zastupitelstva je informováno o realizaci strategického plánu rozvoje, zvláště o probíhajících
akcích.
Zastupitelstvo zejména přijímá opatření v rámci realizace cílů uvedených ve strategickém
plánu rozvoje, rozhoduje o uvolňování prostředků a dohlíží na realizaci a aktualizaci
plánu.
Financování a finanční řízení realizace Strategického plánu rozvoje
K realizaci strategického plánu rozvoje obce bude zapotřebí dostatek financí.
Obec bude usilovat o využití prostředků z EU. Dále se pokusí o tzv. vícezdrojové financování
vytčených cílů.
U akcí, ve kterých se záměr obce shoduje se záměrem soukromého investora využije obec
také soukromých zdrojů.
V případě, že bude obec nucena sjednat na realizaci strategického plánu úvěr, sjedná ho
pouze v takové výši, aby byla obec vždy schopna zajistit pravidelné splácení úvěru bez rizika
předlužení.
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Akční plány a projekty
Akční plány, resp. projekty, které navazují na strategický plán, budou zpracovávány
průběžně. Podle časového plánu cílů a opatření zajistí zastupitelstvo obce rozpracování
projektové dokumentace jednotlivých projektů. Při přípravě a realizaci jednotlivých akcí bude
použito projektové řízení.
Nutný předpoklad úspěchu
Záměry strategického plánu mohou být naplněny v případě, že budou finančně zajištěny, ale
také za předpokladu, že se najdou lidé, kteří je budou odhodláni realizovat a nést za ně
zodpovědnost. Jinak zůstane strategický plán pouze přáním.
Další dokumenace
Další dokumentace není ve Strategickém plánu rozvoje obce Honezovice obsažena, protože
zastupitelům není její existence známa.
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